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PREFÁCIO 

A trajetória da vida de Ronaldo Vasconcellos retratada neste livro é 
como as águas do Córrego do Ribeirão, próximo da casa paterna, na qual ele se 
banhou na sua primeira infância, na zona rural da sua querida Ponte Nova. As 
águas do Ribeirão, certamente não tão cristalinas e abundantes como antes, 
testemunharam os sonhos e os mistérios do menino, que cresceu, assim 
como as águas do córrego, ao se juntar às águas do Piranga e do Rio Doce, até 
ganhar a imensidão insondável do Oceano Atlântico, na costa capixaba. 

O menino daquele tempo, ainda não era dotado de capacidade cogni-
tiva para compreender a existência daquele córrego. Apenas se divertia com 
as pescarias e se deliciava com os banhos nas águas límpidas e sem risco de 
contaminação. Vivia num ambiente em que o tempo da infância era o tempo 
da natureza. Nos anos 50 do século passado, o tempo da natureza era ainda 
mais marcante, lúdico e bucólico, sobretudo na zona rural. O sol, a lua, a alvo-
rada trazendo um novo dia; o crepúsculo anunciando as estrelas cintilantes 
do céu, tudo era mais perceptível e mágico. 

Não podendo compreender os fenômenos naturais à sua volta, o me-
nino certamente se extasiava com eles, como todos os garotos dessa idade. 
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Se, nessa fase, a vida não pedia dele o entendimento da natureza das coisas, 
as coisas da natureza povoaram o seu imaginário, gravando na sua memória 
o encantamento e a utilidade dos bens que a natureza, prodigamente, ofere-
cia a ele e à comunidade ao redor. 

Tal como as águas do Córrego do Ribeirão, que correm para jusante, 
o menino Ronaldo cresceu, tornou-se adolescente, jovem e homem na ple-
nitude da maturidade, cumprindo o ciclo natural da vida, nas distintas f~l

ses da existência, vivendo em Ponte Nova, Belo Horizonte e Brasília. Em cada 
uma dessas paragens, foi aquilatando os conhecimentos que os estudos lhe 
proporcionavam, até graduar-se em engenharia elétrica, mas sem nunca ter 
perdido os vestígios da primeira infância, que o imaginário guarda cuidado-
samente no nosso subconsciente, especialmente do menino que pescava e se 
banhava no Ribeirão e que se encantava com os canarinhos à procura do fa-
relo de milho servido nos galpões utilizados para cevar os porcos da fazenda. 

Ao lado da formação profissional, abraçou a academia, como 
professor universitário, além de atuar como empresário, graças ao seu 
espírito empreendedor, o que mostra o dinamismo da sua atuação pessoal 
e profissional. Mas, outra vocação, herdada de contatos familiares e da 
sensibilidade em se relacionar com as pessoas, lhe despertou a consciência 
e tem sido marcante na sua vida: a política. Logo depois de formado, após 
exercer ativamente a profissão, descobriu essa nova vocação, iniciando sua 
militância político-partidária e se elegendo vereador à Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, em 1982. 

Já no seu primeiro mandato, como vereador, numa época em que a 
questão do meio ambiente estava longe da agenda política, foi despertado 
para o tema ambiental, tocado pelas primeiras iniciativas tomadas no País, 
como a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, atribuindo 
aos municípios, como integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(Sisnama), competência para atuar na área ambiental. 

Todavia, além de razões pragmáti.cas, o que poderia levar um en-
genheiro ligado ao setor elétrico e ao mundo da produção, no seu primeiro 
mandado eletivo, no início dos distantes anos 1980, a se interessar por uma 
plataforma vinculada ao meio ambiente? 

Ouso dizer que nesses momentos, o pensamento lógico cede lugar 



à intuição, quando as ideias ordenadas pelo raciocínio cartesiano do enge-
nheiro são substituídas pelo ideário que brota do coração, pelos sentimentos 
guardados no imaginário, pelos valores latentes que, como brasas dormidas 
no borralho do subconsciente, voltam a encandecer para iluminar a nossa 
inteligência. 

Ao se decidir por desfraldar a bandeira da causa ambiental, quan-
do o realismo fático da política lhe recomendava outros caminhos, Ronaldo 
Vasconcellos, ainda que involuntariamente, foi guiado pela força ancestral, 
atávica e nativista dos primeiros lampejos de consciência, adquiridos junto 
aos canários-chapinha da fazenda, na pesca e nos banhos sem hora marcada 
do Córrego do Ribeirão. 

Meus laços de amizade com Ronaldo se desenvolveram e fortificaram 
na luta pela defesa do meio ambiente. Desde a criação da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Belo Horizonte, em 1983, e a posterior criação do Con-
selho Municipal de Meio Ambiente da PBH (Comam), em 1985, acompa-nho 
a sua trajetória dedicada a esse tema. Nesse período temos compartilhado 
várias lutas em comum em prol do meio ambiente, em Minas, destacando a 
criação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad), para cuja criação o Ronaldo, como deputado estadual, teve 
papel relevante na Assembleia Legislativa. 

Nessa época, em 1995, atuamos numa estreita parceria, eu, no poder 
executivo, e ele, no poder legislativo, num processo marcado por intensas e 
profícuas negociações, diálogos exaustivos com as entidades de classe do setor 
produtivo, com a academia e com as organizações ambientalistas da socieda-
de civil, visando à estruturação de um Sistema Estadual de Gestão Ambiental 
marcado pela modernidade, concebido com base na pluralidade institucional, 
organizado de forma sistêmica, integrada e descentralizada, que, ainda hoje, 
com as adaptações impostas pelo tempo, continua em plena atuação. 

A partir do seu mandato de vereador, Ronaldo se transformou 
no político mineiro mais atuante nas matérias relacionadas com temas 
ambientais, tendo tido protagonismo numa série de iniciativas narradas 
neste livro, que contribuíram decisivamente para colocar o Estado de Minas 
Gerais numa posição de destaque nacional na área ambiental. 

Entre as mais importantes decisões tomadas para proteger o meio 
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ambiente em Minas, com a participação decisiva do Ronaldo, merece ser en-
fatizada a criação da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam); do De-
partamento Estadual de Recursos Hídricos (DJU-1), em substituição ao anti-
go Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica (DAE); a criação dos 
parques estaduais da Serra do Brigadeiro e do Rio Preto; a implantação do 
ICMS Ecológico, cujo projeto de lei original foi de sua autoria; e a criação do 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (lgam), como sucessor do DRH. 

Como diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e nos meus 
três mandatos de secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável tive a felicidade de contar com a contribuição sempre prestimosa 
e desinteressada do Ronaldo Vasconcellos. Do mesmo modo, durante meu 
período como secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
e ministro de Estado do Meio Ambiente, que coincidiu com o mandato de 
deputado federal, que ele exerceu no Congresso de 1999 a 2002, contei com 
sua imprescindível ajuda, em razão do compromisso com o meio ambiente, 
que sempre marcou os seus mandatos parlamentares e a sua atuação política. 

Como professor, militante ambientalista e destacada liderança do 
terceiro setor, em Minas, Ronaldo Vasconcellos continua carregando, no co-
ração e na mente, o compromisso com a causa ambiental. 

Vá, Ronaldo, e aonde for leve consigo o mesmo idealismo, a mesma 
vocação de servir, o mesmo espírito de fraternidade e o sentimento de viver 
Minas, de amar Minas, com os olhos do menino de Ponte Nova. 

José Carlos Carvalho 
Ex-Secretário do Meio Ambiente de Minas Gerais e Ex-Ministro do Meio Ambiente. 



~ Lb OS TEMPOS IDOS 

O começo de'tudo 
Eu vim ao mundo no dia 23 de abril de 1950, em Ponte Nova, uma 

cidade montanhosa situada entre a região Central e a Zona da Mata, em Mi-
nas Gerais. Lá, entre suaves colinas, vivi até 1959, quando tinha nove anos de 
idade. Sou o sexto filho de uma família de nove. Como estou no meio da prole, 
talvez tenha vindo daí minha tendência pela mediação, que se manifestou, de 
forma clara, no momento em que entrei para a política, anos mais tarde. Eu 
não era nem o mais velho, nem o mais novo. Estava entre os do meio. 

Até meus cinco anos, vivi com meus pais em uma fazenda que ficava 
a uma légua - distância equivalente a mais ou menos seis quilômetros - do 
centro de Ponte Nova. No fundo da fazenda, passava o Córrego Ribeirão, de 
águas cristalinas, dessas que nós quase não vemos mais hoje. Porém, o que 
havia de mais interessante nesse pequeno curso d'água eram os peixes. Em 
suas águas, eu e meus irmãos nadávamos muito. Era tudo diversão, brinca-
deira de menino mesmo. 

Na fazenda, havia também uma criação de porcos, que eram alimen-
tados com sobras de comida e farelo de milho, que era a refeição não só dos 

') 
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porcos, mas também das centenas de canários-chapinha que lá pousavam 
quando chegava a hora de alimentá-los. Eram muitos, centenas de pássaros. 
Assim que eu chegava perto de onde eles estavam, era aquela revoada. Até 
hoje, essa imagem não me sai da lembrança. Era bonito de se ver. 

Até os seis anos, vivi nesse ambiente bem rural. Com sete anos, meus 
pais mudaram-se para a cidade. Havia chegado a hora de eu estudar. Em Pon-
te Nova, entrei para o Grupo Escolar Otávio Soares. Lá, estudei até o terceiro 
ano primário, como se dizia na época. No primeiro dia de aula, minha mãe 
colocou na minha merenda, para eu comer na hora do recreio, queijo com 
goiabada, um dos símbolos, até hoje, de Ponte Nova. Na sala de aula, sempre 
fui um aluno muito bom. Meu forte era a aritmética. Na tabuada, era um dos 
melhores da sala. 

Mudança para a capital 
Em Ponte Nova, meu pai, Catulino da Silva Novais era gerente da Cai-

xa Econômica Federal, nomeado pelo presidente Juscelino Kubitscheck. Foi 
assim até 1959, quando nos mudamos para Belo Horizonte, pois meu pai iria 
assumir o cargo de presidente do Serviço Social Rural em Minas Gerais. Era 
mais ou menos o que é hoje o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (lncra), só que sem a função de fazer a reforma agrária, que não exis-
tia na época como prioridade de governo. Na ocasião, eu não entendia muito 
bem a necessidade de mudarmos de cidade, mas hoje eu compreendo. 

Na Capital, que era uma cidade prosaica, ainda de poucos carros, de 
muitas casas e de uma vida razoavelmente tranquila, fomos morar em uma 
casa alugada na Rua Rio Grande do Norte, perto do Instituto de Educação, no 
Bairro Funcionários. Foi lá que eu "tirei", como se dizia na época, o "quarto 
ano de grupo", um degrau importante para os padrões da educação de então. 
Terminado o ugrupo", eu tinha de ir para o ginásio. Só que, diferentemente de 
hoje, não havia vagas para todos que queriam continuar os estudos. A única 
saída que havia era fazer o exame de admissão, era algo como o vestibular, só 
que para o que seria hoje a sexta série do ensino fundamental. 

Fiz a preparação para o exame de admissão em uma escola particular 
de duas senhoras no Bairro de Lourdes. Uma delas, a Dona Dirce, era de uma 
braveza sem limites e cobrava muito de seus alunos. No final do ano, fiz a prova 



para o Colégio Santo Antônio e passei. Em 1962, com 12 anos, comecei a quin-
ta série, como se diz hoje, ou o primeiro ano do ginásio, como se dizia na época. 

De Ponte Nova, trouxe o gosto pela matemática. Não deu outra. No 
Santo Antônio, toda sala tinha um "quadro de honra". Nele, eram afixados os 
nomes de todos os alunos que conseguiam nota 8. Eu não consegui. Tirei 7,5. 
Por isso, não fui para o quadro de honra, porém, disso me lembro muito bem, 
minha nota foi a maior de todo o colégio. Sempre fui muito estudioso, contu-
do, assim como qualquer rapaz da minha idade, fui, também, muito namora-
dor. Gostava de farra, de jogar bola, entretanto quando pegava para estudar, 
eu me dedicava mesmo. Não largava o livro. O de matemática, meu preferido, 
era o do professor Mário de Oliveira. Passava horas e horas envolvido com 
os exercícios. Uma vez, quando ainda morava na Rua Rio Grande do Norte, 
estava no quarto resolvendo equações e minha mãe chamou: 

- Menino, venha almoçar. 
Não fui. Esqueci até a fome. 
Em compensação ao gosto pela matemática, na música eu era um 

zero à esquerda. Não tinha nenhum pendor musical. Na primeira prova de 
música, tirei zero. Não era por menos. Nas aulas, ficava brincando, rindo, en-
cantado com a professora, que era muito bonita. 

Minha passagem pelo Santo Antônio foi curta - de apenas um ano. 
Após terminar a quinta série, fui para uma escola pública. Com nove filhos 
para sustentar, meu pai não conseguiu me manter no Santo Antônio. Naquele 
ano, encerradas as aulas, fomos para Ponte Nova. Mas tivemos que interrom-
per as férias para fazer a prova de seleção para o Colégio Estadual. 

Eu passei com uma nota boa. Meu irmão Ricardo, também passou. 
Só que com uma nota baixa. Aí, meu pai e minha mãe se reuniram e tomaram 
uma decisão sábia: eu era bom aluno, não fumava e gostava muito de estudar; 
meu irmão Ricardo não gostava muito de estudar, fumava e era mais malan-
dro. Então, eu iria para o Estadual e ele continuaria no Santo Antônio, que, 
como todos sabem, é, até hoje, conhecido pelo rigor tanto nas aulas quanto na 
disciplina. Dois pesos, duas medidas corretas. 

Comecei no Estadual em 1963, na época que a escola possuía quatro 
unidades. Fui para a escola do Bairro da Serra, onde funciona hoje a Escola 
Estadual Professor Pedro Aleixo, em frente ao Minas Tênis 11. Foi uma mudan-
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ça da água para o vinho. Eu saí de um sistema de ensino muito fechado para 
outro que era completamente liberal e muito mais solto. 

No Estadual da Serra, continuei sendo um bom aluno, permanecendo 
lá até o antigo primeiro ano científico, hoje ensino médio. O Estadual da Serra 
era um colégio muito bom. Não tão apertado quanto o Santo Antônio, mas 
com um ensino também de boa qualidade. Tanto que por lá passaram alunos, 
inclusive alguns foram meus colegas de sala, que mais tarde ocupariam im-
portantes cargos na administração pública. 

Mais ou menos nessa época, mudamos de casa. Saímos do imóvel 
alugado da Rua Rio Grande do Norte e fomos para uma casa própria na Rua 
Monte Alegre, na Serra. Foi uma época de grandes transformações na família. 
Como o governo Juscelino tinha chegado ao seu final, meu pai voltou para a 
Caixa Econômica Federal. Estávamos no ano de 1961. Na política, o clima já 
era tenso. Com a renúncia de Jânio Quadros, houve toda aquela pressão para 

/ que seu vice, João Goulart, não tomasse posse; em seguida, a negociação que 
levou o país para a fracassada experiência do parlamentarismo e, por fim, o 
golpe que, no dia 31 de março de 1964, derrubou Jango. 

12 

Naquele dia, eu fui para a escola, mas não houve aula. Lembro-me de 
que fiquei revoltado e não entendia porque a tal"revolução" atrapalhava as 
aulas, mas não houve jeito. Tive de voltar para casa mais cedo naquele dia. 
No caminho de volta, pude perceber que a cidade estava de um jeito meio 
diferente. As ruas estavam vazias, com pouca gente circulando. Vi também 
alguns soldados nas ruas, porém não presenciei nenhum protesto contra o 
golpe, nem ouvi qualquer disparo de arma de fogo, todavia o clima na cidade 
era outro. 

Lá em casa, o golpe não significou nenhuma mudança. Meu pai era 
juscelinista, mas não tinha ativismo político maior. A política não fazia parte 
de nossa rotina familiar. Quem era mais próximo de Juscelino era meu tio 
Geraldo Vasconcellos. Diferentemente do que muitos previam, não houve re-
ação militar à deposição do presidente. Com isso, a vida também, voltava à 
sua rotina. As aulas foram retomadas. Na Caixa Federal, meu pai seguia como 
funcionário. No Estadual da Serra, fiquei até 1966. A esta altura, já tinha de-
finido que iria fazer um curso superior na área de ciências exatas, que era o 
meu forte. 



Além de ter sido a escola em que se deu a definição quanto ao rumo 
que iria tomar na vida, o Estadual da Serra foi muito importante porque me 
deu algo que me seria muito útil quando mais tarde eu resolvi enveredar pela 
política: a facilidade de me expressar. Foi no Estadual, também, que minha 
visão liberal do mundo se formou. 

Lá, Bernadete e Helena, duas colegas que atuavam no grêmio do colé-
gio, sempre me convidavam para contar piada a fim de fecharem o tempo das 
reuniões. Eu era um bom contador de piadas. Meus colegas já riam antes mesmo 
de eu começar a contar a piada. E isso foi bom, também, para que eu me desini-
bisse. O fato de eu ser, hoje, uma pessoa extrovertida, elevo muito ao Estadual. 

Vida universitária 
No Colégio Estadual Central, em 1967, fiz o segundo científico e, no 

ano seguinte, 1968, fui para o Coluni, um colégio universitário que era liga-
elo à UFMG, mas que durou muito pouco tempo, acho que uns três anos, no 
máximo. O Coiuni ficava no campus ela UFMG, próximo ao Colégio Militar. 
Para lá, ia quase toda a elite belorizontina que estudava no Estadual Central. 
Tínhamos aulas pela manhã e, às vezes, à tarde também. Passávamos o dia na 
escola. No final elo ano, fiz o vestibular e fiquei entre os primeiros colocados. 
Fiquei em vigésimo sexto lugar entre os cerca de 500 aprovados para o vesti-
bular de engenharia da UFMG, cujo curso teve início naquele ano de 1969. 

Eu sempre fui muito determinado em tudo o que fazia e faço. O que 
mais me motivou a passar no vestibular foi minha decisão ele que não iria 
mais voltar a estudar todas aquelas matérias do científico. Então, naquele 
ano, dediquei-me com muito afinco ao vestibular. Tal determinação me impe-
diu de me envolver com o movimento estudantil. Para falar a verdade, eu não 
tinha muita inclinação em ter uma militância política no movimento estu-
dantil. Minha participação política era secundária. Sempre fui representante 
ele turma, eleito para defender os interesses ela comunidade estudantil. Isso 
aconteceu já no primeiro ano do curso de engenharia. 

Minha fama chegou até outros cursos. Tanto que fui presidente ela 
comissão ele formatura dos cursos ele engenharia ela UFMG, Isso se deu em 
fevereiro ele 1973. Eu estava em casa lendo O poderoso chefão, quando rece-
bo a visita de três colegas da engenharia civil. Eles queriam que eu fosse pre-
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sidente da comissão de formatura dos seis cursos de engenharia. Aceitei não 
sei muito bem porquê. Não sei se por uma certa mania de poder ou mesmo 
pela vontade de ajudar ou então pelas duas coisas juntas. O fato é que eu fui 
participar da reunião que eles marcaram na semana seguinte para discutir 
a formação da comissão de formatura. Aí, conversa vai, conversa vem, com-
pusemos a chapa e eu me tornei presidente da comissão de formatura dos 
cursos de engenharia da turma de 1973 da UFMG. 

Estava no nono período do curso. Trabalhava muito no Departamen-
to de Águas e Energia Elétrica (DAEE), um órgão do governo de Minas, e ain-
da assumi mais um compromisso na vida, mas valeu a pena. Fizemos, em fins 
de 1973, uma bela de uma festa na Sociedade Mineira de Engenheiros (SME), 
depois no Pampulha Iate Clube (PIC). Contratamos uma banda para tocar que 
se chamava Pendulum, de BH, e outra conhecida nacionalmente, a Três do 
Rio. Não me esqueço disso. Foi muito boa a festa. 

Sempre tive uma atuação estudantil muito participativa, sempre fui 
uma pessoa muito querida. Durante os cinco anos do curso, fui representante 
de turma. Fui também vice-presidente e presidente do Grêmio da Engenharia 
Elétrica. Sempre fui um ser muito gregário. Fora das questões ligadas ao dia a 
dia da escola, cheguei até a participar de algumas manifestações políticas de 
rua e na própria escola, mas algo não muito significativo. 

Não me envolvia com o diretório acadêmico que, naquela época, ti-
nha muito do discurso comunista, mas sabia que a situação política era muito 
tensa. Isso podia ser visto na própria faculdade. Por volta do ano de 1972, no 
auge da ditadura de Médici, lembro-me muito bem de que às vezes, em dias 
de prova, havia, dentro da sala, pessoas de terno que não eram nem professor 
nem aluno. Eram agentes do governo que estavam ali para nos vigiar. Eram 
informantes que estavam ali para descobrir coisas, para espionar. No Depar-
tamento de Engenharia Elétrica, nós éramos 80 alunos, sendo 40 na turma G 
e 40 na turma H. A turma G tinha um líder que era Edgar Torres; na H, o líder 
era eu. 

Certa vez, Edgar chegou para mim e me disse que a mãe dele tinha 
informação de que meu nome estava no Dops (Departamento de Ordem Polí-
tica e Social) e que a polícia iria me procurar, mas como eu não estava envol-
vido com a oposição ao governo, não me preocupei. Não me importei mesmo 



porque minha vida era estudar, trabalhar, namorar e me divertir. Eu cheguei 
até a receber a visita de um agente, porém de forma bem sutil. A pessoa me 
fez algumas perguntas, contudo percebeu que eu não estava envolvido com 
nenhum movimento político. Ninguém, na verdade, me importunou. 

Havia uma diferença grande entre o Grêmio e o DA. O Grêmio cuidava 
dos assuntos relacionados ao Departamento de Engenharia, como cursos, li-
vros e estágios. Já o DA era mais politizado e envolvia toda a esquerda, entre-
tanto minha fama como representante de turma ia longe. Tanto que, em um 
determinado momento, o pessoal do DA chegou a me convidar para ser can-
didato a presidente do diretório na chapa de esquerda. Quando foram con-
versar comigo, para tentar me convencer a aceitar o convite, partiram logo 
para o elogio: 

- Se há alguém que ganharia da chapa que está aí, é o Ronaldo. 
Mas eu não aceitei o convite. Não queria misturar as coisas. Minha 

preocupação era de formar e tocar minha carreira de engenheiro. Nessa épo-
ca, eu já trabalhava e tinha um dia pesado, pois já era auxiliar de Engenha-
ria no Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais 
(DAEE). Trabalhava lá à tarde, estudava, ganhava meu dinheiro. Farreava, 
mas era bem apertado o ritmo. No DAEE, trabalhei com o Maurício de Freitas 
Teixeira Campos, que era Diretor de Engenharia e ainda não havia entrado 
para a política. Mais tarde, seria indicado prefeito de Belo Horizonte. Nos 
anos de 1980, foi um político muito popular na capital. 

Lá, eu era auxiliar de engenharia. Estava no quinto ano de engenha-
ria elétrica e trabalhava com subestações elétricas. Viajava muito, sempre 
para o Vale do Jequitinhonha, pois o DAEE era responsável por levar a ener-
gia elétrica às regiões pelas quais a Cemig (Companhia Energética de Minas 
Gerais) não se interessava. Foi lá que Maurício Campos e Francelino Pereira 
foram eleitos para a Câmara dos Deputados com votações expressivas. 

A descoberta do meio ambiente 
Até 1973, a defesa do meio ambiente passava longe das minhas 

prioridades. Um ano antes, em Estocolmo, na Suécia, a ONU havia realiza-
do a Primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente. Foi um evento de 
grande magnitude, amplamente noticiado no mundo inteiro. Isso, porém, não 
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me sensibilizou. Fui despertado para a causa em fevereiro de 1973, quando 
minha turma da engenharia fez uma viagem cultural e, na França, descobri, 
surpreso, que eles tinham um ministério para cuidar só da água. Achei aquilo 
fantástico. Foi a partir daí que eu comecei a questionar porque eles davam 
tanta importância a algo que no Brasil era tão abundante na época: a água. 

O pão de cada dia 
Como sempre, fui muito bom aluno, principalmente em matemática e 

áreas afins das ciências exatas. Por isso, comecei a ganhar dinheiro dando au-
las particulares. Fazia isso desde os 14 anos. No ginásio, dava aulas para alu-
nos das turmas de anos anteriores que tinham dificuldades. O meu método 
era o da repetição. Repetia até que a pessoa aprendesse a fazer todo tipo de 
exercícios. Meu procedimento tinha duas vantagens: primeira, eu estudava 
um pouco mais e reforçava a matéria; segunda, eu deixava os pais dos meus 
alunos satisfejtos. Afinal, eles quase sempre eram aprovados. 

~ Às vezes, eu ia até a casa do próprio aluno. Outras vezes, as aulas 
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eram lá em casa. Mesmo sacrificando um pouco a privacidade da família, meu 
pai e minha mãe compreendiam aquilo e até gostavam. Afinal, o filho estava 
dando aulas e ganhando algum dinheiro. Continuei a dar aulas quando fui 
para o científico e mesmo depois, na faculdade. 

Essas aulas tiveram muita importância na minha vida. Entre as mui-
tas histórias daquela época, há duas que permanecem na memória. Uma é de 
uma aluna, de nome Mônica, que morava na Rua Luz, próxima de minha casa, 
no Bairro da Serra. Ela ia submeter-se a um exame chamado de "Madureza", 
que era prestado por pessoas que não haviam conseguido terminar o ginásio 
ou o científico na época certa. Para fazer a prova o aluno estudava e depois 
fazia a prova. Eu, que sempre fui muito pragmático, dei-lhe um conselho que 
acabou sendo muito útil a ela. Disse-lhe mais ou menos assim: 

-A prova do Colégio Estadual é composta por 14 questões de múl-
tipla escolha. Cada questão vale meio ponto. Ou seja, 14 vezes meio é igual a 
sete pontos. Mesmo que você não saiba nada, alguma coisa você acerta. De-
pois, você vai fazer uma dissertação valendo três pontos. Do total de dez, você 
precisava tirar nota quatro para passar. Assim, na prova de múltipla escolha, 
de 14 questões, você precisa acertar seis e depois tirar um ponto na disser-



tação para ser aprovada com quatro pontos. Na dissertação, mesmo que você 
não saiba nada, escreva alguma coisa, mas não deixe em branco. Vamos supor 
que você já tenha conseguido 3,5 na prova de múltipla escolha e o professor 
resolva lhe dar mais meio ponto. Você está aprovada. É simples. 

Depois dessa explicação propus a ela um treino. Pedi que fizesse uma 
dissertação sobre um tema desconhecido, como, por exemplo, o limite, na 
matemática. Embora eu ainda não tivesse estudado com ela a matéria, pedi 
que fizesse uma dissertação sobre o assunto. No sábado seguinte, quando 
fui corrigir a redação, estava escrito assim: "Tudo na vida tem limite. O meu 
limite no estudo da matemática está chegando ao fim. O Brasil limita-se com 
todos os países da América do Sul, exceto Equador e Chile". Ao ler aquilo, ri 
muito, internamente. 

A outra história desse tempo de professor particular da qual eu sem-
pre me lembro aconteceu com uma prima minha de segundo grau. A família 
dela era de certa posse e tinha um problema a ser resolvido porque a Andréia 
havia ficado em segunda época- algo semelhante à prova de recuperação dos 
dias de hoje - mas a família toda estava com viagem de férias marcada para 
Cabo Frio. Em busca de uma solução para o problema, a mãe dela me ligou 
convidando-me para dar aulas particulares para ela, não em Belo Horizonte, 
mas em Cabo Frio. 

Eu, mais que depressa, aceitei. Naquela época, quase ninguém de 
Belo Horizonte conhecia Cabo Frio. Não é como hoje. Naqueles tempos, Cabo 
Frio era longe. Os que podiam ir lá nas férias eram ricos ou mais que ricos. 
Cabo Frio era para poucos. Assim, eu, que estava passando do primeiro para o 
segundo ano de engenharia elétrica, viajei com a família dessa minha parente 
para dar aulas lá na praia. Todos os dias, de manhã bem cedinho, eu passava 
uns 20 exercícios para a Andreia fazer. Estudávamos com bastante afinco. 
Só depois é que nós íamos à praia. Nessa rotina, ficamos por lá umas duas 
semanas. E eu sempre pensando: até por minha honra, ela tinha que passar. 
Recordo que, todo dia, no fim da tarde e início de noite, o pessoal se reunia na 
varanda da casa e era uma farra. Eu, que já tinha meus 20 anos, tomava uísque 
e água de coco. Estava no paraíso e, ainda por cima, sendo remunerado. Era 
muita responsabilidade. Foi assim que, em 1970, eu tive a oportunidade de 
conhecer Cabo Frio. E ajudar a Andreia, que passou na prova e foi aprovada. 
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Eu não era um profissional em aulas particulares. Não ficava 
procurando aluno, mas eles sempre apareciam por indicação de pessoas 
conhecidas. Com isso, eu sempre ganhava algum dinheiro. Nessa época, como 
professor particular; eu calculo que tenha dado aulas para perto de uns 100 
alunos ou mais. 

O primeiro emprego 
Pouco depois de voltar dessa viagem a Cabo Frio, uma pessoa me 

telefonou lá em casa, na Rua Monte Alegre. Era Dona Léia Pimenta, nora do 
engenheiro Demerval Pimenta, que exerceu vários cargos de destaque, entre 
eles o de presidente da Vale do Rio Doce e da siderúrgica Acesita. Em 1969, 
eu tinha dado aulas para Rita, filha de Demerval e sobrinha neta do, na época, 
governador de Minas, Israel Pinheiro. Rita foi aprovada e terminaram nossas 
aulas. Dona Léia ficou muito agradecida e quis retribuir a dedicação, indican-
do-me para um cargo no DAEE. 

- Ronaldo, nós somos muito gratos a você pelo que fez por Rita. De-
merval tem umas amizades lá no DAEE. 

Eu do outro lado da linha pensei: "O que será isso?" Então perguntei: 
-O que é DAEE, Dona Léia? 
Ela respondeu de imediato: 
- Ah, eu não sei, não! Mas é um órgão de Estado. E há uma vaga lá 

para a área de engenharia. Nós queríamos indicá-lo, mas precisávamos antes 
saber se você aceitaria. 

Aceitei na hora. Estava indo do primeiro para o segundo ano de en-
genharia. Da engenharia de verdade, ainda não sabia nada, porém como era 
uma oportunidade de emprego que eu nem precisei pedir, aceitei e fui lá para 
ver. O prédio do DAEE ficava na Praça da Liberdade, à esquerda de quem está 
de frente para o Palácio da Liberdade. Lá também funcionou a Secretaria de 
Estado de Obras e, por um tempo, a Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais (Copasa) e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 
(Iepha). Quando vi, era muito melhor do que eu pensava. A vaga era para au-
-xiliar de engenharia. Tinha carteira assinada, Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), além de outros benefícios. Além disso, dava para estudar. 
Entre meio dia e duas da tarde, até o chefe chegar, eu estudava bastante. Além 



disso, eu ganhava relativamente bem, pois era um cargo de carreira dentro 
do DAEE. Fiquei numa alegria danada. Nem sabia se era merecedor daquela 
oportunidade, mas abracei a chance e fiz o melhor que pude. Era uma vaga de 
indicação política. Todavia, eu me dediquei muito ao trabalho. Cumpria meus 
horários e me envolvia com todas as funções que me eram passadas. 

Assim, do segundo ao quinto ano do curso de engenharia, tive de con-
ciliar os estudos na faculdade, na parte da manhã, com o trabalho no DAEE, 
na parte da tarde, de meio-dia às 18h. Saía da escola e ia direto para o traba-
lho. Batia meu ponto e, ali por perto mesmo, às vezes no Xodó, ia fazer um 
lanche. Voltava e começava a trabalhar. Como não havia tanto serviço assim 
para ser feito o tempo todo, eu aproveitava um horário mais tranquilo para 
estudar um pouco. O curso de engenharia elétrica era muito puxado. Por isso, 
tinha de aproveitar todo o tempo livre para estudar. 

O DAEE e seus casos curiosos 
No DAEE, presenciei casos engraçados. No dia 23 de abril de 1970, 

eu já tinha começado a trabalhar e queria mostrar serviço. Mostrar que era 
capaz de ocupar aquele cargo de auxiliar de engenharia. Eu não tinha a noção 
que tenho hoje do que significava uma indicação política como aquela. Estava 
lá trabalhando no maior entusiasmo na minha função, que era a de calcular 
a quantidade de quilowatts e coisas desse tipo quando, de repente, chega a 
chefe do Departamento Administrativo e me diz: 

- Ronaldo, o que você está fazendo aqui? 
Eu respondi: 
- Estou trabalhando. 
Ela retrucou: 
-Menino, hoje é seu aniversário! Não precisa vir trabalhar. Funcioná-

rio público não trabalha no dia do aniversário. 
Eu disse a ela: 
-Dona Maria José, eu não estou sabendo disso! E eu não vou embora, não! 
Ela então emendou: 
-Deixe de ser bobo, menino! Vá aproveitar o seu dia. Vá ao cinema ou 

qualquer coisa assim. 
Mesmo assim eu relutei em abandonar o posto. 
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-Não vou embora, não. Já estou aqui, uai! Vou ficar. Se eu soubesse an-
tes, talvez não tivesse vindo, mas, já que estou aqui, vou trabalhar normalmente. 

O DAEE era um órgão que atuava em lugares em que a Cemig não ti-
nha interesse em fornecer energia elétrica. Comecei trabalhando na Diretoria. 
de Operação, na parte de medição e consumo de energia e cálculo de deman-
da elétrica. Alguns anos mais tarde, por volta de 1973, fui para a Diretoria. 
de Engenharia. Foi aí que fiquei conhecendo mais o engenheiro Maurício d~ 
Freitas Teixeira Campos, que, mais tarde seria prefeito de Belo Horizonte. No 
DAEE, ele era o diretor do departamento para o qual eu fui transferido. Foi el~ 
quem me recrutou. No novo local de trabalho, passei a fazer projetos de redes 
de distribuição, de alta e baixa tensões, e de instalação de postes, com e sem 
cruzeta. Nessa época, teve início o grande programa do DAEE de eletrificação 
do Vale do Jequitinhonha. Para dar conta do trabalho, viajei várias vezes ~ 
região, já trabalhando com subestações elétricas. 

Viajei também para o Rio de Janeiro em uma missão muito impor-
tante que me permitiu, no final de 1971, assistir à partida final do Campe-
onato Brasileiro que deu ao Atlético Mineiro o seu primeiro título nacional. 
Eu ainda estava na diretoria de Operação e o DAEE precisava aprovar a tarifa_ 
de energia que seria cobrada no ano seguinte, de 1972. A aprovação era feita_ 
pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), que fun-
cionava no Rio de Janeiro e tinha a função que seria hoje a da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel). Para ter direito ao aumento, era preciso ir ao 
DNAEE e apresentar a justificativa para o reajuste. 

_Na ocasião, estava começando a trabalhar no DAEE um engenheiro 
novato que acabou ficando muito meu amigo chamado Landulfo Dornas. Ele 
era muito jeitoso, mas ainda não conhecia nada sobre o funcionamento do 
DAEE. Quem sabia era eu. Até porque os outros engenheiros faziam coisas 
mais importantes. Numa sexta-feira, Landulfo me disse que eu tinha de ir 
para o Rio de Janeiro com ele porque na segunda pela manhã, tínhamos a 
reunião para justificar o pedido de aumento da tarifa. 

Na sexta-feira mesmo, fomos para o Rio. No domingo, era a final do 
Campeonato Brasileiro. O jogo, entre Botafogo e Atlético, seria no Maracanã. 
Como nós dois éramos atleticanos e estávamos no Rio a trabalho, aproveita-
mos a oportunidade para conferir o jogo. O Atlético foi campeão, vencendo 



por um a zero, com gol de Dario. 
Na segunda-feira, apesar das brincadeiras por conta do resultado do 

campeonato, deu tudo certo na reunião com o DNAEE. Conseguimos aprovar 
a tarifa. De quebra, ainda conseguimos mudar o conceito que o DNAEE tinha 
do DAEE, que era muito ruim. Havia muito atraso no envio de informações. 
Os dados iam incompletos e com vários erros. A partir desse episódio, as fa-
lhas foram sendo consertadas graças à reestruturação feita no órgão pelo di-
retor Hélio Ribeiro da Silva. 

No comecinho de 1973, eu estava tendo uma discussão com Hélio 
sobre o meu interesse em trabalhar como alguma coisa mais relacionada à 
engenharia. Maurício Campos passou por ali, ouviu a conversa e me chamou 
para começar na engenharia. Lá havia uma grande demanda de serviço. Eu já 
estava há três anos do DAEE e cursava o nono período da faculdade. Já tinha 
uma noção clara do que era um projeto de engenharia. Em função disso, fui 
destacado para trabalhar nos projetos das subestações do Vale do Jequiti-
nhonha. Estive várias vezes na região. Viajávamos no carro do governo. Nessa 
época, depois de ltaobim, era tudo estrada de chão. As viagens eram pesadas 
e a distância era grande. Tinha de ter muita raça para passar o dia inteiro 
viajando até chegar ao destino final: Almenara. 

A energia elétrica que abastecia o Jequitinhonha vinha da Compa-
-nhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelha), na época estatal, para o 
DAEE. Saia de uma subestação localizada no município de Maiquinique, no 
extremo sul da Bahia, quase na fronteira com Minas, para a primeira subes-
tação do DAEE, no município de Jordânia, que também fica colado na divisa 
com a Bahia. Depois, seguia para a segunda subestação, em Almenara; para 
a terceira, em Jequitinhonha, e para a quarta, em ltaobim. Trabalhávamos 
nessas cidades. A energia elétrica chegava com 69 mil volts e era distribuída 
em 13.800 volts. Nessa época, fizemos belas obras no Jequitinhonha. 

No dia da inauguração da primeira subestação, compareceram o go-
vernador de Minas, Rondon Pacheco e o governador da Bahia, Antônio Carlos 
Magalhães. O governador da Bahia chegou vestido com uma roupa que des-
toava muito do que seria o traje de um governador de estado em uma sole-
nidade pública, ainda que o calor fosse muito forte. Ele vestia uma camisa de 
mangas compridas vermelha, mas do vermelho mais vivo que pudesse existir 
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na época. O contraste com o traje do governador de Minas era visível até ao 
mais desatento dos observadores, pois Rondon trajava um terno preto que 
parecia até um daqueles que se usa em enterro. Antônio Carlos Magalhães, 
que era muito popular, até em Minas, começou seu discurso saudando a inte-
gração que havia, na região, entre os mineiros e os baianos: 

-Povo baianeiro, metade baiano metade mineiro! 
Nessa inauguração, recordo-me sempre da figura de um senhor que 

passava horas olhando para cima, contemplando a luz do poste. Parecia não 
acreditar naquela coisa - a energia elétrica. Pelas ruas da cidade havia uma 
grande comoção. As pessoas expressavam uma alegria desenfreada pela che-
gada da energia. Parecia até final de copa do mundo. E eu, que era jovem, 
aproveitava a farra para paquerar as moças bonitas, e também as feias, da 
cidade de Almenara. 

O DAEE era um órgão político, mas eu ainda não tinha muita noção 
disso, pois trabalhava apenas na parte técnica. Nessa época, a política ainda 
não fazia parte da minha vida, contudo já estava presente na vida de France-
lino Pereira desde 1962, quando, pela primeira vez, foi eleito deputado es-
tadual. Em 1978, ele foi indicado pelo então presidente da República, João 
Figueiredo, para governar Minas Gerais. Naquela época, em plena ditadura, 
os governadores não eram eleitos, mas sim indicados pelo presidente. O mes-
mo Vale do Jequitinhonha ajudou a pavimentar também a carreira política 
de Maurício Campos, que disputou sua primeira eleição em 1978, para de-
putado federal, entretanto ele nem chegou a exercer o mandato, pois, no ano 
seguinte, foi convidado por Francelino para assumir a prefeitura de Belo Ho-
rizonte, já que os prefeitos das capitais também eram indicados, só que pelos 
governadores. Apenas os deputados, senadores e vereadores eram eleitos 
pelo voto direto. O mais curioso é que, na eleição de 1978, Maurício Campos 
teve poucos votos em Belo Horizonte. A maior parte de sua votação veio do 
Jequitinhonha. O que mais pesou para sua indicação à prefeitura de Belo Ho-
rizonte foi sua ligação com Francelino. 

Nesse processo todo, não há dúvidas de que o DAEE, do qual se tor-
nou diretor-geral pouco antes de entrar para a política, teve papel fundamen-
tal na carreira política tanto de Francelino quanto de Maurício Campos. O 
Jequitinhonha tornou-se um celeiro político em função do progresso que a 



energia elétrica levou para a região. Antes, a iluminação era à base de gera-
dores a diesel que, às 22h, eram desligados, deixando as cidades às escuras. 

Mudança de rumo 
No DAEE, eu fiquei até o final de 1973. Naquele ano, eu estava prestes 

a me formar. Foi quando Maurício Campos me procurou para me dar a notícia 
de que eu seria contratado como engenheiro. Foi aí que se deu uma mudança 
radical em minha ainda embrionária carreira profissional. Quase na mesma 
ocasião em que Maurício Campos me deu a notícia, fui chamado para uma 
conversa na Sociedade de Instalações Técnicas (SIT), uma empresa de enge-
-nharia que estava em plena expansão. Lá, já trabalhava José Roberto, um de 
meus irmãos. Depois da entrevista, eles também decidiram me contratar. Aí 
tive que fazer uma escolha. Minha opção foi pela iniciativa privada, pela sn: 
na qual comecei a trabalhar em dezembro de 1973. Como não podia ficar nas 
duas, fui ao DAEE e comuniquei meu desligamento. Saí numa boa, satisfeito 
com todo mundo e certo que havia feito a melhor escolha, pci.> já era hora de 
uma mudança de rumos. 

Na SIT, fui designado para o setor de instalações técnicas da empre-
sa. A primeira grande obra na qual trabalhei foi a da construção de uma das 
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa), em Contagem, próximo 
à BR-040. A SIT era responsável pelas instalações elétricas, hidráulicas e de 
telefonia. Todos os dias eu ia para a Ceasa. Trabalhava muito e tinha um dia 
muito corrido. Tocava a obra, olhava material e contratava pessoal. Enfim, 
resolvia tudo que estivesse relacionado às ins.talações e que tivesse a ver com 
a minha formação profissional. Eu era o chefe da obra nessa área. Fiquei feliz 
porque deu tudo certo. Na inauguração, mais uma vez, estava lá Rondon com 
seu indefectível terno preto. 

Terminada a obra da Ceasa, outras vieram. A SIT venceu a concorrên-
cia para fazer a montagem da parte elétrica e mecânica da fábrica que a Fiat 
estava construindo em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
O empreendimento era fruto de uma parceria entre o fabricante italiano de 
automóveis e o governo de Minas, que era o sócio majoritário na fábrica, que, 
desta forma, era uma estatal. Seu presidente foi, durante muitos anos, indica-
do pelo governador do Estado. 
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Na fábrica da Fiat, fui chamado para ser o engenheiro-chefe da obra 
na parte elétrica. Para mim, foi um desafio, porque a SIT não tinha experiência 
na montagem de instalações industriais, mas apenas de instalações prediais. 
O desafio principal era esse, mas havia outros. A obra tinha um ritmo intenso 
e tudo era enorme. Os italianos queriam inaugurar a fábrica rapidamente e 
fiscalizavam tudo de perto. De dia e de noite, os funcionários das empreitei-
ras contratadas- Mascarenhas Barbosa Roscoe, Sermeco e SIT- trabalhavam 
para concluir a obra no tempo previsto: dois anos. Eu trabalhava direto, in-
clusive aos sábados, porém fazia aquilo com prazer e aproveitava para con-
versar com os colegas engenheiros italianos, que fiscalizavam a empreitada. 

Na época, a instalação da Fiat em Minas foi um fato de grande reper-
cussão, por ter sido a montadora italiana a primeira a se instalar no país fora 
de São Paulo. Por isso, muitas pessoas visitaram as obras. Uma delas foi Luiz 
Gonzaga de Souza Lima, o Souza Lima, que foi prefeito indicado de Belo Hori-
zonte entre 1967 e 1971 e era um dos donos da SIT. Ele nunca foi ao canteiro 
de obras da Ceasa, todavia fez questão de visitar a obra da Fiat. Quando che-
gou ao canteiro de obras, dirigiu-se a mim e, sorrindo, em tom de brincadeira, 
explicou-me a razão de sua presença ali: 

- Eu vim cá, Ronaldo, para ver o que você está fazendo com o meu 
dinheiro. 

Eu, mais que depressa, tratei de mostrar tudo a ele. Apresentei a es-
trutura de trabalho, o número de trabalhadores envolvidos, as dificuldades e 
tudo mais. Quando terminei minha explanação, ele se deu por satisfeito e me 
cumprimentou: 

-Parabéns! Meu dinheiro está sendo muito bem gerenciado. 
Foi só um tempo depois que eu entendi a razão de Souza Lima ter 

dito aquilo. É que havia uma certa rixa entre ele e seu sócio, Moacir Monteiro 
Andrade. Era uma daquelas confusões que ocorrem muito entre sócios, mas 
o importante foi que ele ficou satisfeito em ver que a obra estava sendo bem 
tocada, bem administrada. Tinha de ser, até porque a Fiat cobrava muito de 
nós, os engenheiros brasileiros. 

A Fiat foi inaugurada em 1976. No dia da inauguração, passei por ou-
tro episódio engraçado. Eu fui convidado para a cerimônia. Quem vinha inau-
gurar era o presidente Ernesto Geisel. Tomei banho, escovei os dentes, fiz a 



barba, vesti uma roupa e fui para lá. Todos sabem como os engenheiros são: 
bem práticos. Eu, que desconhecia o protocolo, cheguei à Fiat e descobri que 
só podia entrar de paletó e gravata. De paletó eu estava, mas sem gravata. Eu 
queria muito ver a inauguração, no entanto, quando me vi naquela situação, 
o que eu fiz? Cheguei para um motorista de ônibus que tinha levado pessoas 
para lá e pedi a ele a gravata emprestada. Eu meti a gravata do motorista no 
pescoço e entrei para inauguração da Fiat. 

O que é interessante nesses grandes empreendimentos, como o da 
Ceasa e o da Fiat, é que as pessoas não acreditavam que iriam dar certo. Todo 
mundo dizia que a Ceasa iria ser um elefante branco, porque ninguém iria le-
var sua produção para vender àquela distância. Hoje, mais de 80 mil pessoas 
circulam na Ceasa diariamente. O mesmo se falava em relação à Fiat: que não 
ia dar certo, que ninguém iria comprar os carros da montadora. Hoje, a Fiat 
está aí. A unidade brasileira é a segunda maior da Fiat fora da Itália, perdendo 
apenas para a fábrica chinesa. 

Na SIT fiz outras obras, não eram só obras grandes. Havia também 
pequenas obras. Em uma delas ocorreu um caso pitoresco. Era uma obra que 
estava sob coordenação de outro engenheiro, mas que estava gerando muita 
reclamação no escritório. Como eu sempre fui um sujeito muito despachado, 
Moacir Monteiro Andrade, que era nosso diretor, mandou me chamar e me 
passou a missão de, com muito tato, descobrir o que estava acontecendo com 
a obra problemática. 

-Você, que é mais jeitoso, não comente nada com o engenheiro, mas 
vá à obra e dê uma olhada para mim. A obra é pequena: a sede campestre do 
América Futebol Clube. Converse com o encarregado e veja com ele o que 
está acontecendo. 

Cheguei lá numa segunda-feira bem cedinho, chamei o encarregado, 
que eu já conhecia um pouco de vista e perguntei o que estava ocorrendo. 
Foi então que ele me deu a explicação, curiosa, porque não tinha nenhuma 
relação com a engenharia. A causa era um desencontro de informação rela-
cionado ao uso da língua portuguesa, assim descrito pelo encarregado: 

- Ronaldo, o engenheiro vem aqui e me pergunta do que eu estou 
precisando. Eu falo, ele toma nota, monta na moto e vai embora. Não conver-
sa com a gente. Não roda a obra para ver como é que está e ainda vira e fala: 
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"Mete bronca, mete bronca". Eu mando ver com minha esposa toda noite, pois 
sou casado há muito tempo. Agora, o que ele está querendo que eu faça aqui 
na obra eu não sei não. 

O problema era que o encarregado não entendia a gíria do engenheiro. 
Não compreendia o que era "mete bronca". 

Um mundo novo: a vida acadêmica 
Em meados de 1976, meu trabalho na SIT era lidar com instalações 

elétricas, fiação, eletrodutos, disjuntores e tudo mais relacionado com a área. 
O trabalho nos canteiros de obra me deu uma grande vivência na parte prá-
tica da engenharia. Eu até achava que meu destino profissional - o de ser um 
engenheiro responsável por tocar obras - estava traçado, mas não. Em um 
determinado dia daquele ano, outro cenário profissional foi apresentado a 
mim: o de professor universitário. Quem fez essa ponte foi o nosso encarre-
gado de obras, senhor Vitor Brasil, que era também laboratarista na Escola 
de Engenharia da UFMG, na qual eu havia me formado há três anos. Quando o 
coordenador do curso comentou com ele que precisava contratar um profes-
sor; ele disse que logo se lembrou de mim. 

Em seguida, o coordenador do curso, Paulo Abrahão, mandou me 
chamar. Fui até lá, fiz alguns testes, passei e fui contratado para ser profes-
sor do curso de engenharia civil. Naquela época, era permitido contratar sem 
concurso, apenas com uma prova, os chamados professores T20, com carga 
horária de 20 horas semanais e que davam aulas em disciplinas muito prá-
ticas que ensinavam ao aluno a fazer uma ligação de motor, entender como 
era o funcionamento de uma lâmpada incandescente ou de uma lâmpada 
fluorescente, como calcular um disjuntor, entre outros ensinamentos essen-
cialmente práticos. Como eu trabalhava na SIT durante o dia, resolvi topar o 
desafio do mundo acadêmico da engenharia. Dava aula à noite. 

Contudo, a vida é uma sequência de fatos. É uma roda viva, na qual 
algumas personagens vão e voltam. Em meados de 1979, o mesmo Paulo 
Abrahão que, anos antes, havia me aplicado o teste para ingressar na Federal, 
me chamou para dar aulas na Fundação Mineira de Educação e Cultura, hoje 
Universidade Fumec. A Faculdade já estava com uns dez anos e vinha crescen-
do muito. Como ele já era professor lá, convidou-me para dar aulas de Eletro-



técnica e Instalações Elétricas, a mesma matéria que eu lecionava na UFMG. 
Lá, sempre dei aula para os alunos da engenharia civil. Para quem, 

como eu, que se formou em engenharia elétrica, é mais fácil. É como se al-
guém estivesse preparado para disputar um campeonato mundial, como a 
Copa do Mundo e, de repente, entrasse para jogar no Campeonato Mineiro. 
Além disso, eu lidava com aquilo o dia inteiro. Aceitei o convite e fui dar aulas 
na Fumec que, na época, funcionava em Contagem. Era bem longe. As aulas 
aconteciam nas manhãs de sábado. Eu tinha de chegar lá antes das 7h30. 

Começando no mundo empresarial 
No final dos anos de 1970, depois de trabalhar na SIT durante cinco 

anos, eu estava meio cansado daquele ritmo meio frenético. Por isso, e tam-
bém em grande parte devido ao meu espírito, digamos, meio volúvel, decidi 
sair da SlT para montar meu próprio negócio - uma empresa especializada 
em montagens elétricas chamada Serviços Especializados de Montagens Elé-
tricas (Selenge). Com esta empresa, fiz muitas obras de redes de distribuição 
para a Cemig, para o DAEE e para particulares. 

Como em toda a minha história, desde o ginásio, passando pelo cien-
tífico, faculdade, e mesmo depois na área de engenharia, sempre fui muito 
habilidoso no convívio com as pessoas, acabei me tornando presidente da 
Associação Mineira de Empresas Construtoras de Redes Elétricas (Amecre). 
Essas empresas prestavam serviços para a Cemig e para o DAEE. Nós monta-
mos a associação para congregar e fortalecer as empresas que lidavam com 
as redes elétricas do Estado. Mesmo eu sendo relativamente novo no ramo, 
afinal a Selenge era uma empresa ,wva, fui escolhido para presidir a Amecre. 
Pouco tempo depois, mas quase na mesma época da Selenge, montei ou-tra 
empresa, a Projetil. As duas funcionavam no mesmo endereço, uma sala na 
Rua Aimorés, esquina com Avenida Bernardo Monteiro, no Bairro Funcioná-
rios, em Belo Horizonte, porém havia uma diferença entre uma e outra. A 
Selenge era especializada em montagens elétricas, principalmente de redes 
de distribuição. Já a Projetil elaborava e executava projetos de instalações 
elétricas, telefônicas e hidráulicas para prédios, mas nada grande demais. Eu 
aprovava os projetos na Cemig e na Telecomunicações de Minas Gerais (Te-
lemig), a estatal de telefonia da época, e os executava. Como eu conhecia as 
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regras, acabava aprovando tudo, sem maiores dificuldades. 
Com a Projetil, fiz muitas obras pequenas. Fiz as obras de hidráulica 

e elétrica de várias lojas para a inauguração do primeiro shopping center de 
Belo Horizonte, o BH Shopping, em 1979. Era muita correria, pois todo mun-
do queria inaugurar sua loja. Os lojistas me perguntavam quanto era para 
fazer o serviço. Eu fazia as contas e eles fechavam. Pagavam a metade na en-
trada e a outra metade no final da obra. Mas, os prazos eram sempre muito 
apertados. Devo ter trabalhado em umas 20 lojas, todas pequenas, mas era 
bom porque o dinheiro entrava. 

O BH Shopping foi outro empreendimento que muitos acreditavam 
que não iria emplacar. Diziam que era muito longe e que as pessoas não iriam 
se deslocar tanto para fazer compras, já que os mesmos produtos eram ofe-
recidos pelas lojas da Savassi. Contudo, contrariando a unanimidade, o BH 
Shopping é um sucesso desde sua inauguração. Tanto que já passou por sua 
quinta expansão. Para falar a verdade, no início, até eu mesmo tinha uma cer-
ta dúvida quanto ao sucesso do empreendimento, dúvida essa que se desfez 
rapidamente, tão logo as lojas abriram suas portas. 



, 
A POLITICA 

ENTRA EM CENA 

Tomada de consciência 
Em 1979, após a Lei da Anistia, começaram os ventos de um provável 

retorno do país à normalidade democrática, o que, depois veio, efetivamente, 
a se confirmar. Na virada dos anos de 1970 para 1980, passei a interessar-me 
pela política. No início, enfrentei pressões familiares, pois meu pai achava 
que eu não devia entrar na política. Minha noiva também achava que não, 
mas eu sentia que era o momento, que o Brasil, estava começando a tri-lhar 
um novo caminho. Foi assim que, mesmo contra a vontade de pessoas muito 
próximas de mim, entendi que deveria ir em frente. Foi algo pensado, mas 
também, meio intuitivo. Pesou bastante nessa decisão o fato de eu ser uma 
pessoa que buscava sempre o diálogo, o entendimento. Eu achava que a po-
lítica era um terreno muito propício para que eu pudesse exercitar essas mi-
nhas aptidões também. 

Além disso, pesou também a herança familiar. Um de meus avôs, An-
selmo Vasconcellos, tinha sido vereador em Ponte Nova, entre 1927 e 1930. 
Um mandato só. Não se candidatou mais. Tive também dois tios na política. 
Um chamava-se Geraldo Vasconcellos, que foi deputado federal entre 1959 a 
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1962. O outro, Fábio Vasconcellos, que ainda estava em atividade quando eu 
decidi entrar para a política. Ele estava em seu quarto mandato. 

Foi assim que, em 1981, eu me filiei ao Partido Popular, o PP. 
O partido foi criado em fevereiro de 1980, logo depois que o presi-

dente Figueiredo acabou com o bipartidarismo e permitiu a criação de novas 
agremiações no país. Até então, o Brasil tinha dois partidos. Um era a Aliança 
Renovadora Nacional (Arena), que defendia o governo, o outro era o Movi-
mento Democrático Brasileiro (MDB), legenda de oposição que reunia desde 
liberais, como Tancredo Neves, até os comunistas. O PP nasceu do MDB. O 
restante do partido transformou-se no PMDB, que se mantém até os dias atu-
ais. A Arena mudou de nome: transformou-se em Partido Democrático Social 
(PDS), mas, no fundo, era a mesma coisa. 

Fiz opção pelo PP porque nós tínhamos ligações pessoais com algu-
mas de suas principais lideranças, como Jorge Ferraz e Renato Azeredo. Ha-
via uma certa proximidade deles com os meus tios e também com o meu pai, 
pelo fato de pessoas da minha família terem se casado com familiares de Re-
nato Azeredo. Eu tinha 31 anos de idade, estava noivo e tinha ficado sabendo 
que eles estavam doidos atrás de gente para se filiar ao partido. 

Liguei para Renato Azeredo e marcamos de conversar pessoalmente. 
Disse a ele que era engenheiro, de família conhecida e professor universitá-
rio, que era também sobrinho de Geraldo Vasconcellos, companheiro dele, 
e de Fábio Vasconcellos. Ele concordou, disse que estava tudo certo, e me 
mandou conversar com Jorge Ferraz, que era mais ligado a Belo Horizonte do 
que ele. Fui dialogar com Jorge Ferraz, que eu não conhecia tanto. Foi aí que 
entrou em cena Paulinho Ferraz, na época vereador de Belo Horizonte, com a 
história da ficha de filiação. 

Assim que entrei para o PP, passei a filiar as pessoas que conhecia. 
Era professor da Federal, professor da Fumec e, como tinha uma família gran-
de, filiei muita gente na família mesmo, porém era uma dificuldade danada 
convencer as pessoas a preencher as fichas. Muitas pessoas achavam que o 
PP era um partido de comunistas, partido de esquerda. Até minha mãe che-
gou a dizer que não iria assinar, por acreditar que era coisa de comunista. 
Não era, mas eu explicava pacientemente: 

-Não, mamãe, de jeito nenhum. Não tem nada de comunismo. Pode 



assinar. 
Com muito custo, fui conseguindo as filiações e crescendo meu nome 

dentro do PP. Dessa época, lembro-me de um caso engraçado. Certo dia, es-
tava no escritório da Selenge e Jorge Ferraz me ligou. Ele tinha uma voz meio 
fanha, muito peculiar. Quando atendi ao telefone, ele disse: 

- Ronaldo, cadê as fichas? 
Eu respondi: 
-O quê? 
Ele repetiu: 
-Cadê as fichas, Ronaldo? 
Eu sabia que era ele, mas perguntei para ganhar tempo: 
-Quem está falando? 
-Cadê as fichas, Ronaldo? 
-Quais fichas? Quem está falando? 
-As fichas do PP, Ronaldo! É o Jorge Ferraz. 
Então eu disse: 
- Como vai o senhor? 
Ele retrucou: 
- O senhor está no céu! 
Eu fingi de bobo: 
-O quê? 
Ele ainda repetiu: 
- O senhor está no céu. 
Eu queria ganhar tempo para dar uma pensada. Em seguida, eu disse: 
-Oh, Jorge, estou com as fichas aqui. 
Ele: 
- Mande-as todas para mim. Precisamos processar essas fichas. 

Quantas você tem? São muitas? 
Eu disse: 
-Tenho bastante. Vou mandar. 
- Então está bem. 
Desligou. Acho que satisfeito. 
Quando fizeram a distribuição interna no PP, Jorge Ferraz e Paulinho 

Ferraz resolveram me indicar para presidente do diretório da 27ª- A Zona 
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Eleitoral de Belo Horizonte. Participei de alguns eventos e também ajudei a 
criar um movimento chamado Grupo de Participação Política (GPP). Faziam 
parte desse movimento Aloísio Vasconcellos, meu irmão; Aníbal Teixeira; Ro-
gério Colombini; José Francisco Sales Lopes, ex-presidente da Belotur, que 
hoje é ligado ao Ministério do Turismo; Fabiano Leal; Moacir José Moreno 
Lopes e José Maria Grossi, que em 1982 foi candidato a vereador, mas acabou 
ficando na suplência. Esse movimento funcionou dentro do PP. Não tinha for-
ça jurídica, ou seja, não existia de direito, mas me ajudou a entrar um pouco 
mais na política. 

No momento em que foi criado, o PP adquiriu representatividade po-
lítica rapidamente, o que criou no governo federal um certo temor quanto aos 
rumos que a abertura política poderia tomar. É verdade que o país caminhava 
para a democracia. Houve a Lei da Anistia, que propiciou o retorno dos exila-
dos; o bipartidarismo havia sido extinto, não havia mais a censura à impren-
sa. Porém, os militares não abriam mão de controlar o ritmo do processo de 
aberfura. O súbito crescimento do PP acabou criando neles o sentimento de 
que o processo de abertura poderia fugir ao seu controle. 

Para evitar que isso viesse a ocorrer, o governo decidiu implantar, para 
as eleições de 1982, o voto vinculado. Trocando em miúdos, isso significava 
que o eleitor deveria votar nos candidatos de apenas um partido. Se para um 
determinado cargo votasse em candidatos de legendas diferentes, seu voto 
seria anulado. A reação imediata e natural do PP foi juntar-se novamente 
ao PMDB. Confesso que entrei na política sem ter uma noção muito clara 
do qua-dro político nacional. Tinha apenas ética, idealismo e um pouco de 
experiência adquirida com as campanhas do meu tio Geraldo Vasconcellos. 

Nessa mesma época, meu irmão, Aloisio Vasconcellos decidiu que 
também queria ser político. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito pre-
parada, só que mais engenheiro do que político, diferentemente de mim, que 
sou mais político, tenho mais habilidade com as pessoas e aguento mais o 
tranco. Aloisio é mais técnico, mais engenheiro mesmo, entretanto queria ser 
deputado e nadar nas águas do nosso tio Fábio. Ficava esperando tio Fábio 
passar a vez e os votos para ele. Acreditava que nosso tio o apoiaria. O que 
acabou não acontecendo. 

Em 1982, a eleição que me interessava era a de vereador. Disputei-a 



pelo PMDB, contudo, para meu tio Fábio Vasconcellos, o que estava em jogo 
era reeleição ao quinto mandato como deputado estadual, pelo PDS. Eram 
eleições gerais. O problema era que com o voto vinculado, quem votasse nele, 
não poderia votar em mim. Isso rachou a família. O resultado foi que eu fui 
eleito e ele não. 

Não fui responsável pela derrota do tio Fábio, porque fui candidato 
em Belo Horizonte e ele tinha mais votos no interior, porém muita gente da 
família, quase umas trezentas pessoas, que antes votavam nele, votaram em 
mim. Tive votos da família, de alunos, ex-alunos, de muitas pessoas que eu 
conhecia da noite. Eu era muito festeiro e recebi muitos votos do pessoal da 
noite, amigos, garçons. Também tive muitos votos entre as classes média e 
média alta. Na época, eu frequentava muito o Pampulha late Clube (PIC). Ao 
mesmo tempo, comecei a ir mais para a periferia, para buscar os votos que 
faltavam e ganhar a eleição. Estive algumas vezes no bairro São Gabriel, Pilar, 
Olhos d'Água, etc., no entanto o grosso de minha campanha foi na zona sul de 
Belo Horizonte. Foi uma campanha dura, com pouco dinheiro. Era uma época 
em que se podia sair pregando cartazes. Fiz muito isso, preguei muito cartaz 
em poste. Fui eleito pelo PMDB. Não fiquei entre os mais votados nem fui o 
último. Fiquei do meio para trás, porém para quem disputava uma eleição 
pela primeira vez, foi um bom resultado. 

O batismo nas urnas 
Na primeira eleição que disputei, saí para vereador e também porque 

eu acreditava que para ser um político bem-sucedido, eu precisava começar 
de baixo, como vereador. Eu defendo a tese da "graduação". Se o sujeito quer 
ser coronel, ele tem de entrar para a polícia como soldado. O mesmo vale 
para a política. Vejam, por exemplo, Tancredo Neves, que chegou à Presidên-
cia da República, embora não tenha tomado posse. Ele entrou para a política 
como vereador em São João Del Rei. 

A pessoa que passa pela Câmara Municipal e só depois vai para a 
Assembleia - como acabou sendo o meu caso - chega lá com mais noção e 
conhecimento das coisas. Além do mais, o vereador, como legislador, tem um 
papel muito maior que o do deputado estadual. Ele tem uma grande faixa 
para legislar. Hélio Garcia, que não foi vereador, pensava assim também. Uma 
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vez, ele chegou para mim e comentou: 
-Você tem uma coisa que eu não tenho. Você foi vereador eu não. Eu 

gostaria de ter sido. 
Assim, não adiantava eu querer ser deputado federal logo de saída. 

As pessoas não me conheciam e além do mais, havia uma questão familiar 
envolvida. Em 1982, meu tio Fábio Vasconcellos era recandidato a deputado 
estadual. Se eu fizesse o mesmo, seria uma afronta a ele e isso me causaria 
problemas familiares que não valiam a pena eu criar. 

Quando eu disputei a eleição de vereador, no final de 1982, eu não 
tinha uma convicção muito firme de que pretendia seguir a carreira política. 
Comecei a descobrir isso depois que tomei posse. Vi como a coisa funcionava 
e que meus pares eram mais fracos que eu no dia a dia da Câmara Municipal. 

Lá, havia pessoas que tinham sido muito bem votadas, eram simpá-
ticas, mas não tinham uma ideia muito clara de como era o trabalho do vere-
ador e das potencialidades que aquela atividade abria. Havia uma predomi-
nância muito grande do assistencialismo na atividade parlamentar. Era ajuda 
para isso, ajuda para aquilo, doação de cadeira de rodas, jogo de camisa para 
time de futebol. 

Em 1982, O PMDB elegeu, para a Câmara Municipal de Belo Hori-
zonte, 23 vereadores; o PDS elegeu oito e o p·c dois: Helena Greco e René 
Trindade. Tomei posse dia 31 de janeiro de 1983. Meu primeiro contato corn 
a Câmara se deu com o, na época, já experiente Rogério Vidigal, que foi vere-
ador entre 1976 e 1982. Antes de tomar posse, fui conversar com ele, que me 
sugeriu de fazer uma leitura cuidadosa do regimento interno da Câmara. Fiz 
exatamente o que ele me sugeriu. Nessa leitura, descobri como era grande o 
campo de atuação de um vereador. Vi, logo de cara, que os vereadores não se 
preocupavam com aquilo que era a Bíblia deles, que é o regimento interno. 

O despertar para o ambientalismo 
Assim que fui eleito, fez uma reunião com um grupo de pessoas que 

tinham me ajudado mais de perto na campanha. Eram cerca de 20 a 30. O 
objetivo era agradecer e trocar ideias sobre como conduzir o mandato. Nessa 
reunião, o engenheiro florestal Abdon Braga, que era também funcionário do 
Instituto Estadual de Florestas (IEF), disse que eu não poderia ser um verea-



dor como os outros, daqueles que só defendiam as demandas por melhorias 
nos bairros, especialmente os da periferia da cidade. Esse não poderia ser 
o eixo de meu trabalho como vereador. Até porque eu havia sido eleito por 
uma grande maioria de eleitores da zona sul. Sendo assim, eu não tinha gran-
des demandas a serem atendidas. Foi então que, nessa reunião, o Abdon me 
sugeriu de trabalhar com meio ambiente. Nessa hora, veio à minha cabeça 
a imagem do organismo francês que cuidava só da água. Veio também um 
pouco das lembranças que eu guardava da fazenda em que havia sido criado, 
na zona rural de Ponte Nova. Lá, havia uma grande área verde, o canário-
-chapinha e um rio muito piscoso que passava no fundo da propriedade. Foi 
aí que eu decidi que, como vereador, minha bandeira política seria a defesa 
do meio ambiente. 

Quando tomei posse, descobri que nenhum dos 33 vereadores tinha 
atuação na área ambiental, embora fosse esse um tema já de alguma reper-
cussão no mundo. Em 1972, a ONU colocou o assunto em discussão em Es-
tocolmo, na primeira conferência mundial sobre meio ambiente. Em Minas, 
o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) já estava em funciona-
mento desde 1976 da mesma forma que organizações não-governamentais, 
como a Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda) e o Centro para a 
Conservação da Natureza em Minas Gerais. Porém, na Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, não havia nada institucionalizado na área de meio ambiente. 
A discussão de projetos sobre o tema ocorria apenas esporadicamente e sem 
maior profundidade. 

Nesse cenário, as possibilidades que se abriam para uma ação par-
lamentar fócada na preservação ambiental eram imensas. Meus colegas é 
que não acreditavam muito nisso. Quando disse a eles que iria trabalhar com 
meio ambiente, muitos tentaram me convencer a desistir da ideia usando o 
argumento de que o assunto não dava votos. 

Eu, entretanto, acreditava que sim. Por isso, meu primeiro passo foi 
criar, em 1983, na Câmara, a Comissão Permanente de Meio Ambiente. Fiz 
isso por meio de um projeto de resolução, que foi aprovado sem nenhuma di-
ficuldade, por meus colegas vereadores. Foi aí que o legislativo belorizontino 
começou a trabalhar com meio ambiente de forma mais institucionalizada. 

Aí aconteceu um fato interessante e que ajudou a reforçar essa mi-
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nha diretriz de atuação. Eu era engenheiro, professor universitário e falava 
com uma certa articulação. Com essas credenciais, fui eleito, em 1983, líder 
da bancada do PMDB, que era o partido majoritário na casa, como 23 das 33 
cadeiras. Permaneci na função de líder do PMDB até o final de 1983. 

Naquela época, o prefeito de Belo Horizonte era Hélio Garcia e seu se-
cretário de Planejamento era Walfrido dos Mares Guia. Hélio era uma pessoa 
muito experiente politicamente e Walfrido uma inteligência raríssima. Ambos 
já tinham a percepção de que a preservação ambiental precisava fazer parte 
das prioridades do poder público em qualquer instância. Como havia uma 
sintonia entre mim e eles nesse sentido, o envio do projeto que criou a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente, em 1983, foi uma consequência natural de 
um processo que já estava em curso: o de institucionalizar a defesa do meio 
ambiente como uma das prioridades da política pública no nível municipal. 

Quem primeiro me procurou para conversar sobre o projeto foi Fran-
cisco de Assis de Souza Barros, que tinha o apelido de Pipo. Ele trabalhava na 
área ambiental da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (Cetec). Sei 
que, na época, ele era assessor da Prefeitura. O fato é que ele estava encarre-
gado de elaborar a parte técnica do projeto que iria criar a futura Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. Antes do envio oficial do projeto, ele me visitou 
na Câmara e me mostrou o projeto. O objetivo da reunião era me consultar, 
como líder do PMDB, sobre a viabilidade de aprovação do projeto. Quando 
li o projeto, vi que no texto estava escrita a palavra "biota': que eu não sa-
bia muito bem o que era, pois era um termo muito técnico para alguém que, 
como eu, estava começando a entrar na área ambiental. Hoje eu sei que é 0 

"conjunto de seres vivos de um determinado ambiente ecológico", mas, na 
hora em que vi aquela palavra, lembrei-me de meus colegas vereadores e 
disse para ele: 

-Francisco, o projeto está muito bom, mas mude essa palavra, pois se eu, 
que sou mais ou menos do ramo, não estou entendendo, imagine meus colegas. 

Ele foi à Câmara para discutir o projeto informalmente comigo. Talvez 
tenha sido aquele o primeiro projeto apreciado pela recém-criada Comissão 
de Meio Ambiente. Na época, a prefeitura tinha, para atuar na área ambiental, 
apenas o Departamento de Parques e jardins (DPJ) e a Superintendência de 
Limpeza Urbana (SLU), porém um atuava de forma totalmente desconectada 



do outro. Não havia sintonia. O projeto cuidava de dar uma amarração à atu-
ação do DPJ e da SLU. Com a criação da secretaria, a pequena estrutura que 
já havia na prefeitura para a área ambiental cresceu de maneira inteligente, 
sem inchaço da máquina pública. Está aí até hoje. 

Acho até que deveria ser uma secretaria mais forte do que é, mas 
isso não importa muito. O fundamental é que a cidade possui uma pasta des-
tinada a formular e executar políticas públicas na área de meio ambiente. Em 
1983, o PMDB tinha maioria na Câmara. Entretanto, também enfrentava uma 
oposição, que vinha do PDS e do Pl: Contudo, em relação à criação da Secre-
taria, acho que ninguém foi contra. Não tinha jeito de o projeto ser rejeitado, 
pois Belo Horizonte já estava atrasada em relação a outras capitais. 

Com sua aprovação, veio a primeira surpresa que tive na política. 
Isso ocorreu com a nomeação do primeiro secretário de Meio Ambiente. O 
escolhido foi Iran Cardoso, que ninguém conhecia, mas era irmão do então 
prefeito de Contagem, Newton Cardoso, que havia desempenhado papel im-
portante na eleição de Tancredo Neves para o governo de Minas, em 1982. A 
indicação do irmão dele para a secretaria era fruto de um acordo político. A 
surpresa veio do fato de ele ser irmão do prefeito de uma cidade vizinha na 
época e não ter tido, até então, nenhuma atuação na área ambiental. 

Porém, independentemente dos acordos que tenham sido feitos, eu 
como vereador, tinha uma linha de trabalho traçada e estava decidido a dela 
não me afastar. O espaço que se abria na Câmara para uma atuação foca da na 
área ambiental era a Comissão de Meio Ambiente. Decidido a preencher esse 
espaço, comecei a convidar as pessoas que já trabalhavam na área a apresen-
tar sugestões. Convidei a ir até lá Roberto Messias Franco e José Cláudio jun-
queira, que trabalhavam no Cetec e já tinham uma atuação na área ambiental. 
Ouvi também ambientalistas como Hugo Werneck e Ângelo Machado, que 
também apresentaram sugestões para reforçar as políticas públicas munici-
pais na área de meio ambiente. 

Depois de conversar com todas essas pessoas foi que surgiu a ideia 
de se criar, em Belo Horizonte, a instância correspondente ao Conselho Es-
tadual de Política Ambiental (Copam), que já existia no Estado. Como eu era 
líder do PMDB e apoiava o prefeito, iniciamos as conversas nesse sentido. O 
entendimento resultou no envio à Câmara Municipal, em 1985, do projeto 
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que criava a Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comam). O projeto foi 
aprovado no dia 4 de dezembro daquele mesmo ano, depois de amplamente 
debatido na Câmara. Não houve polêmica porque os vereadores não tinham 
muito interesse pelo tema. 

Para discutir o projeto convidei um dos maiores especialistas em di-
reito ambiental do país, o professor Paulo Affonso Leme Machado. Ele expli-
cou como funcionava um conselho municipal do meio ambiente e destacou a 
importância da iniciativa da Câmara de Belo Horizonte. A importância que os 
vereadores davam ao assunto pôde ser medida pelo número dos que estavam 
no plenário no dia: apenas dois- Arthur Vianna Neto e eu. Mesmo assim, a 
reunião foi um sucesso, pois houve boa participação de funcionários da pre-
feitura e de pessoas interessadas no assunto. 

Quem sancionou a lei que criou o Comam foi Ruy Lage, não Hélio 
Garcia. A troca do prefeito se deu porque em 15 de janeiro de 1985, Tancredo 
Neves foi eleito presidente da República pelo Colégio Eleitoral, embora não 
tenha chegado a tomar posse na Presidência. Com isso, Hélio Garcia, que era 
o prefeito de Belo Horizonte e vice-governador, assumiu o governo do Esta-
do. A regra da época era que o governador indicava o prefeito da capital. O 
indicado por Hélio Garcia foi o empresário Ruy Lage. Assim, foi ele quem, em 
dezembro daquele ano, sancionou a lei que criava o Comam. 

A praça sem árvores 
Um dos primeiros embates da recém-criada Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente se deu em função da Praça Rio Branco, em frente à Estação 
Rodoviária, em Belo Horizonte. Para a praça, a pedido do então prefeito da 
Capital, Maurício Campos, a escultora Mary Vieira projetou o monumento 
"Liberdade em equilíbrio". A escultura, de 21 metros de altura, reinava ab-
soluta no espaço em forma de um triângulo existente entre a Rodoviária e 
o início da Avenida Afonso Pena. O problema era que desde que o início, a 
escultura sempre gerou muita polêmica, pois, ao seu redor o que havia era 
apenas o piso de cimento, sem nenhuma árvore. Notícias publicadas pela im-
prensa na época indicavam haver uma certa insatisfação da população em 
relação à obra, que, segundo argumentação de Mary Vieira, não contemplava 
árvores ao seu redor, pois a escultura havia sido concebida para ser a única 
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peça naquele espaço. Por isso, ela sempre se opôs ao plantio de árvores ao 
seu redor. 

Na época da polêmica, eu era vereador e o assunto chegou à Câmara 
depois que o então secretário municipal de Meio Ambiente, Iran Cardoso, jun-
tamente com o seu adjunto, o jornalista Hiram Firmino, decidiram, por eles 
próprios, à revelia da opinião de Mary Vieira, fazer o plantio de árvores na 
praça. Na época, houve muita polêmica na imprensa porque o plantio estaria 
indo contra a lei do direito autoral. A arquiteta, que estava na França, veio ao 
Brasil e eu participei dessa reunião. Foi uma das primeiras celeumas em que a 
Comissão se inseriu. Ao final da discussão, a Câmara se posicionou a favor do 
plantio. As árvores que foram o motivo da discórdia são as mesmas que estão 
lá até hoje. A praça está meio descuidada, da mesma forma que o monumento. 
Mereceria até uma revitalização, mas sem a retirada das árvores. 

Em defesa da Pampulha 
Além da criação da Secretaria de Meio Ambiente e do Comam, a Câ-

mara deu início, na época, a um trabalho em defesa da Lagoa da Pampulha, 
cujo problema persiste até hoje. Quem esteve à frente desse trabalho em 
1983 foi o vereador Milton Martins. Ele havia sido eleito vereador e queria 
se candidatar a deputado estadual na eleição seguinte. Quando descobriu a 
Pampulha, achava que havia descoberto a oitava maravilha do mundo ou o 
ovo de colombo eleitoral. Dizia que iria rachar de ter voto na Pampulha, que 
todo mundo iria votar nele. O ânimo dele era bom, porque levou a comissão 
para frente. Ele, com o maior entusiasmo, dedicou-se com afinco à comissão. 
Eu também acabei entrando no assunto, como profissional de engenharia. 
Começamos a visitar áreas em Contagem que mais contribuíam para a o as-
soreamento da lagoa, que era um problema de Belo Horizonte, mas também 
do município vizinho, de onde vinha uma parte considerável do esgoto che-
gava à lagoa. 

No encerramento dos trabalhos da Comissão, para a qual também 
deram grande contribuição os vereadores Márcio Cunha e Arthur Vianna, fi-
zemos uma reunião com o plenário da Câmara lotado para a palestra de José 
Rabelo de Freitas, professor da UFMG. Lá ocorreu um fato curioso, envolven-
do Milton Martins, que havia tomado todas as providências para que o evento 
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fosse um sucesso. Esse mérito ninguém pode tirar dele. Na reunião, depois 
da palestra do professor Rabelo, foi feita a distribuição de formulários par<l 
as pessoas fazerem suas perguntas. Eu vi que, na plateia, havia um senhor dQ 
tipo mais simples, que estava aflito para fazer uma pergunta. Eu querendo 
ser educado disse a ele: 

-O senhor pode fazer sua pergunta. 
O professor Rabelo tinha feito sua palestra. Tinha falado sobre coJi, 

formes fecais, DBO, DQO, 02, 03. Foi uma palestra muito técnica. Uma bel<l 
palestra, para falar a verdade. Vendo aflição daquele senhor, dei a ele o for, 
mulário para que pudesse fazer a pergunta, caso preferisse fazê-la por es-
crito. Foi, então que ele, apontando para Milton Martins, disse a verdadeir<l 
razão da presença dele ali naquele evento 

- ô, moço, eu "tô" aqui, pois está vendo aquele moço lá? Ele prometett 
que vai me dar umas telhas para reformar o telhado lá de casa. Eu vim e "tô" 
esperando por ele aqui. 

O senhor ficou firme lá, escutou a palestra, não entendeu nada del<l 
durante umas três horas, esperando o moço que prometeu as telhas. Milton 
deve ter falado: "Vá lá que eu lhe dou umas telhas". Para falar a verdade, não 
sei se ele as ganhou. Esse é o lado pitoresco da política. 

O trabalho da comissão foi muito bom. Entregamos o relatório final, 
mas, como é comum em trabalhos legislativos, tudo morreu ali, naquela reu-
nião. Não houve providências que dessem sequência ao trabalho da comis-
são. A Pampulha não precisava ter chegado à situação a que chegou. Hoje, 
um terço de seu corpo hídrico está deteriorado. O assoreamento reduziu, de 
15 para 10 bilhões de litros, o volume de água armazenado. É um problema 
muito complexo que exige uma ação firme e constante do Estado e das prefei-
turas de Belo Horizonte e Contagem. Apenas a construção dos interceptares 
de esgotos não resolveu o problema. Primeiro, porque há ligações clandes-
tinas que lançam os dejetos diretamente nos córregos ou na rede pluvial. É 
preciso vigilância constante, também sobre a ocupação urbana desordenada, 
que é a que mais contribui para o assoreamento da lagoa. A Pampulha é uma 
batalha sem fim. Desde que fui empossado em meu primeiro mandato deve-
reador, em 1983, até hoje, nenhum dos prefeitos de Belo Horizonte encarou 
a necessidade de se resolver de vez o problema da Lagoa da Pampulha. Isso 



decorre do fato de que nenhum deles tinha preocupação efetiva com a área 
ambiental. Tivemos bons prefeitos, mas nenhum deles deu à Pampulha o tra-
tamento correto. O atual, Márcio Lacerda, está dando mais atenção ao proble-
ma porque quer que a Pampulha receba da Unesco o título de Patrimônio da 
Humanidade. Se não fosse isso, a situação era outra. 

Diretas já: a voz das ruas 
Em 1984 eu não era mais o líder da bancada do PMDB na Câmara. 

Já estava com outros planos e o exercício da liderança me tomaria muito 
tempo. Com isso, eu pude me dedicar mais a outros assuntos, que não apenas 
a defesa do meio ambiente. Um desses temas foi a campanha pela volta da 
eleição direta para presidente da República, que ganhou o simpático nome 
de "diretas já". 

Desde fevereiro de 1965, quando o foi editado o Ato Institucional nº 
2, o AI-2, o presidente da República não era mais eleito por voto direto e sim 
pela maioria absoluta dos deputados e senadores. No furor redemocratizan-
te que varreu o país no final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, 
um deputado federal do Mato Grosso, Dante de Oliveira (PMDB), apresentou 
uma proposta de emenda constitucional que restabelecia o voto direito para 
a eleição do presidente da República. A primeira manifestação pública por 
sua aprovação foi realizada, no dia 15 de junho de 1983, em Goiânia. A ideia 
ganhou rapidamente amplo apoio popular, chegando a reunir multidões, nas 
capitais, como no comício da Sé, ao qual estavam presentes cerca de um mi-
lhão e meio de pessoas. Em Belo Horizonte, cerca de 400 mil pessoas compa-
receram ao comício na Praça da Rodoviária, no dia 24 de fevereiro de 1984. 

Eu participei ativamente da mobilização nos dias que antecede-ram 
ao comício. Saíamos em grupo. Éramos seis vereadores do PMDB com mega-
fone na mão fazendo pequenos e rápidos comícios, chamando as pessoas a 
participar da mobilização. Queríamos diretas para tudo. No dia do comício, eu 
estava lá, em cima do palanque. Pude ver que o Tancredo estava visivelmente 
emocionado. Foi uma das poucas vezes em que eu o vi trêmulo. Quem tam-
bém estava lá era Lula. A missão que me foi passada pela direção do PMDB 
mineiro era a de acompanhar Lula, que, naquele dia, tomou cinco doses de 
uísque Teacher's, que eu dei para ele. Eu também tomei. A dife-rença era que 
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eu não iria fazer discurso. Quem iria falar era ele. Por isso, eu estava tranquu0 . 

Passada a ressaca causada pela derrota das diretas já, veio a elei~ão 
de Tancredo pelo Colégio Eleitoral e a primeira eleição direta para pref(lito 
das capitais, vencida em Belo Horizonte por Sérgio Ferrara. Ele era do PMbB 
e teve uma votação muito boa. Ficou com 75% dos votos, impondo ao ~eu 
concorrente, Maurício Campos, que já havia sido prefeito de Belo HoriZOI\te, 
uma derrota fragorosa. Ferrara ganhou a eleição muito em função do ap\>io 
recebido de Hélio Garcia e também da própria conjuntura nacional. Havia 
uma ampla rejeição, por parte do eleitorado, de políticos que tivessem li~a
ção com o regime militar, o que era o caso de Maurício Campos. Então, Fer-
rara, que começou a campanha com apenas 9% da preferência dos eleitores, 
passou Maurício Campos e ganhou dele de balaiada. 

A campanha para a Assembleia 
O ano de 1986 chegou e, com ele, o desejo de dar mais um pa~so 

na minha "graduação" política. Minha meta agora era disputar uma cadeira 
como deputado estadual, na Assembleia Legislativa. Tive muito orgulho de 
ter sido vereador em Belo Horizonte, mas é uma atuação restrita do pollto 
de vista das oportunidades que se abrem para que se possa desenvolver um 
projeto político em prol da sociedade. Além disso, eu tinha vontade de cres-
cer politicamente. Via que havia espaço para isso. Então, resolvi enfrentar 
a batalha por mais uma eleição. Foi uma disputa muito difícil, até porque a 
ascensão política é algo muito complexo. Manter-se, seja como vereador, <:Ie-
putado ou senador, é sempre muito mais fácil do que querer dar o salto p<\ra 
outro patamar. 

Fui eleito em 1986 como deputado estadual. Como não podia serve-
reador e deputado ao mesmo tempo, renunciei ao meu mandato na Câma-
ra Municipal e tomei posse na Assembleia Legislativa em 1º de fevereiro de 
1987. Naquela eleição, consegui aumentar mais minha presença na capital. 
Fui mais votado aqui do que em minha terra natal - Ponte Nova. Tive votos 
também em outras cidades, mas não foi uma votação muito espalhada pelo 
interior de Minas. Também não fiquei entre os deputados mais votados do 
PMDB. Fiquei entre os últimos, até porque nunca fui muito bom de voto, po-
rém sempre consegui me eleger. Também nunca fiz campanha com muita es-



trutura e muito dinheiro. Os tempos mudaram muito. Sempre houve dinheiro 
envolvido nas campanhas políticas, entretanto não era como hoje, em que há 
muito mais dinheiro do que ideais. 

Foi assim que cheguei à Assembleia. Já havia - para usar uma ter-
minologia mais antiga da área de educação - terminado o primário, feito na 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, e estava pronto para começar o ginásio. 
Diferentemente do que ocorreu no início de meu mandato de vereador, na As-
sembleia, não tinha dúvidas quanto ao rumo que desejava imprimir ao meu 
mandato. A prioridade continuaria sendo o trabalho com a defesa do meio 
ambiente. Só que mais focado e, o que é mais importante, com um conheci-
mento já acumulado na área, o que era um diferencial importante. 

Como deputado estadual, posso dizer que foi o período mais rico de 
minha história política. Foram três mandatos em 12 anos, entre 1987 e 1998. 
A Assembleia é um espaço em que é possível desenvolver um trabalho com 
maior resultado visível do que na Câmara Federal, na qual também estive e 
cuja história será descrita mais à frente. 

Na esfera federal, é tudo muito complicado. O processo não anda, 
mas não anda mesmo. Lá, até para mostrar serviço é difícil. A começar pelo 
número de parlamentares. Na Câmara Federal, são 513 parlamentares. Na 
Assembleia, apenas 77 deputados. É muito mais fácil para alguém transfor-
mar suas ideias em leis. A pessoa faz pressão, lobby entre os colegas e a coisa 
acontece. Na Câmara Federal, o parlamentar é uma voz no meio de 513 de-
putados de 26 estados mais o Distrito Federal. Lá, consegui aprovar alguns 
projetos, mas foi tudo muito mais difícil que na Assembleia. 

Naquela época, o PMDB era o grande partido brasileiro. Nós ainda 
colhíamos os louros da redemocratização do país. Tínhamos o presidente da 
República- José Sarney- e folgada maioria na Câmara dos Deputados e no 
Senado. Essa hegemonia se repetia também nas assembleias estaduais e em 
boa parte das câmaras municipais. A de Belo Horizonte era um exemplo des-
sa realidade. A Assembleia Legislativa seguia na mesma toada. Lá, o PMDB 
era a maior bancada. Dos 77 deputados, tínhamos a maioria, além do apoio 
ao governo também entre os outros partidos com assento na Casa, o que ga-
rantia ao governador Newton Cardoso uma razoável possibilidade de apro-
var seus projetos. 
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O início dos trabalhos 
Em todo início de legislatura, uma das primeiras coisas que se faz~ a 

definição da composição das comissões técnicas da Casa. Como minha atLia-
ção como vereador já era conhecida, então o líder da bancada já me escall)u 
para a Comissão de Meio Ambiente. Não precisei nem de conversar com f\Je 
para que isso ocorresse. Foi automático e nessa Comissão permaneci por t2 
anos, ora como presidente, ora como vice-presidente, porém, durante to~0 
esse tempo, fui membro titular da comissão. Havia um "acordo" em torlto 
dessa comissão, o de que no ano em que a comissão ficasse com o PMDB, ~u 
seria o presidente. Quando era de outro partido, eu ficava como vice. 

Lembro-me bem de Ivo José, do P'I: que foi presidente e com o qLial 
eu sempre tive uma relação muito boa, por ser uma pessoa educada e boa \ie 
lidar. Havia também outros deputados ligados à causa ambientalista, COO)o 
Sérgio Emílio, de Sete Lagoas, mas, no geral, esta não era uma comissão muito 
disputada, da mesma forma que a defesa do meio ambiente não era um assuh-
to que preocupava muito os deputados estaduais no final dos anos de 1980. 

Houve um episódio curioso envolvendo Sérgio Emílio. Naquela ép0 • 

ca, a Assembleia fazia parte do Capam. Como eu era da Comissão de Meio 
Ambiente, o presidente me indicou para representar a Assembleia lá no Co-
paro, que se reunia na Avenida Prudente de Morais, 671. Na primeira reuni~ o 
a que eu compareço, quando eu entro no recinto, as pessoas me olham e ~e 
perguntam: "Quem é esse?". Logo depois, procurei apurar qual seria a cau~a 
do espanto que eu havia causado. Foi aí que eu descobri que o Sérgio Emí-
lio, mesmo sendo o representante da Assembleia, nunca havia comparecic1o 
a uma reunião do Capam. Por isso, minha presença causou espanto, qua~e 
como se eu fosse um fantasma, um estranho no ninho. Então eu disse a()s 
conselheiros: 

- Agora vocês podem ficar preocupados, porque eu virei a todas <ls 
reuniões. 

Nessas reuniões eu comecei a me aproximar mais de Ângelo Macha-
do e Hugo Werneck, que eram as principais lideranças ambientalistas no Es-
tado. Eles eram do Centro para a Conservação da Natureza em Minas Gerais 
e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os dois sempre traba-
lharam mais focados nas questões estaduais, não tanto com aquelas mais lo-
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calizadas no município de Belo Horizonte, ou com as que tinham um caráter 
mais nacional. 

O Copam foi fundado com outro nome - Comissão de Política Am-
biental - embora a sigla tenha se mantido a mesma. A mudança ocorreu em 
1987. Com Hugo Werneck aprendi a razão da troca do nome, de comissão 
para conselho. É que comissão tem um caráter de transitoriedade, enquanto 
o conselho tem um sentido mais perene, que é o que se pretendia que tivesse. 
A explicação foi dada por ele em uma das reuniões de que participei. Ele foi 
muito convincente, razão pela qual votamos a favor da modificação. O Copam 
existe e funciona até nossos dias. 

A criação da Feam 
Um dos primeiros projetos de lei do Executivo que promovia altera-

ção na estrutura de meio ambiente do Estado era o que criava a Fundação Es-
tadual do Meio Ambiente (Feam). Até então, o aparato do Estado para a área 
ambiental estava estruturado no Copam e em seus dois braços executivos. 
Um era a Superintendência de Meio Ambiente da Secretaria de Ciência, Tec-
nologia e Meio Ambiente o outro era a Diretoria de Meio Ambiente do Cetec. 
Havia, de certa forma, uma disputa entre estas duas instâncias, com prejuízo 
para a atividade de defesa do meio ambiente em si. Havia uma queixa gene-
ralizada de que a execução dos trabalhos era lenta, razão pela qual o governo 
do Estado decidiu, no final dos anos de 1980, no governo Newton Cardoso, 
dar um outro ordenamento ao setor. 

Na época, era secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente um 
coronel reformado da Polícia Militar chamado José Ivo. Embora de formação 
militar, ele era muito afável na conversa, no trato. Conversamos muito sobre 
qual seria o modelo mais adequado a Minas. Havia dúvidas se a fundação 
seria mesmo a melhor opção. Alguns acreditavam que sim, porque já havia a 
experiência da Fundação de Engenharia do Meio Ambiente (Feema), no Rio 
de Janeiro. Outros queriam que se criasse o Instituto Estadual do Meio Am-
biente, mas aí já havia o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a situação 
poderia ficar mais complicada. 

José Ivo tinha de dar forma à ideia e, como havia, na Assembleia, 
poucos deputados efetivamente ligados à causa ambientalista, ele acabava 
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conversando mais era comigo. Trocávamos muitas ideias até que nós cami-
nhamos para a proposta de criação da Fundação. A opção por esse modelo 
deveu-se à flexibilidade propiciada por uma fundação, inclusive para arre-
cadar recursos para seu próprio custeio. Já o instituto ficava muito preso ao 
modelo da administração direta do Estado, o que poderia representar um 
empecilho para a tão sonhada busca de maior agilidade para o sistema. A par-
tir daí, o trabalho foi o de se chegar ao nome da nova instituição. Apareceram 
sugestões de tudo quanto é tipo. Em seguida, o governador mandou o projeto 
para a Assembleia e eu fui designado relator do projeto de criação da Feam. 

O debate em torno da criação da Feam começou em 1984, quando eu 
ainda era vereador e o governador era Tancredo Neves. Em agosto daquele 
ano, Milton Lima, então secre~-lrio de Ciência e Tecnologia - a mudança do 
nome da secretaria para Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente iria acontecer 
somente em 1987 -, defendeu que a execução da política ambiental ficasse 
a cargo de um órgão dotado de autonomia financeira e que fosse organiza-
do, como já era realidade em outros estados, na forma de uma fundação. O 
mesmo pedido foi feito pelos próprios funcionários do Copam em documento 
formalizado em novembro também daquele ano. 

Porém, foi somente a partir de 1987 que o assunto começou a ser 
discutido de forma mais consistente, dessa vez em um governo, de Newton 
Cardoso, que havia tomado posse recentemente. O projeto chegou à Assem-
bleia Legislativa ainda naquele ano. Assim que isso ocorreu, peguei o projeto 
e o levei para casa, a fim de analisá-lo com calma, buscando, como relator, 
co-nhecer seus pontos positivos, e também os negativos, que deveriam ser 
aprimorados pela Assembleia. Nós não iríamos votar o projeto cegamente. 
Até porque tratava-se de um órgão novo, pois o Estado ainda não possuía 
uma secretaria de meio ambiente. 

A disputa que havia nos bastidores era se os laboratórios do Cetec na 
área ambiental iriam ou não para o novo órgão. Nesse trabalho de buscar um 
modelo que fosse possível de ser implantado, recebi o apoio de José Cláudio 
Junqueira, que era do Cetec e havia sido colega meu na Escola de Engenharia 
da UFMG. O que foi acertado era que a Diretoria de Meio Ambiente do Cetec 
seria incorporada ao novo órgão. 

O projeto passou tranquilo na Assembleia, inclusive porque a oposi-
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ção não iria ser louca de não aprovar a criação de um órgão de meio ambiente 
para o Estado, que tinha uma lacuna nessa área, pois não dispunha de um 
órgão executivo para colocar em prática as diretrizes do Copam. Justiça seja 
feita, a Feam foi criada durante o governo do Newton Cardoso, que foi muito 
criticado pelos ambientalistas por ter colocado em prática ações que seriam 
danosas ao meio ambiente. Depois que a Fundação foi criada, fui convidado a 
fazer parte de seu conselho curador. 

Uma das primeiras medidas foi a constituição de uma lista tríplice, 
que foi levada ao governador para que ele pudesse escolher o primeiro pre-
sidente da instituição. A escolha recaiu sobre o jornalista Hiram Firmino. O 
governador não tinha o poder de indicar o presidente da instituição. Essa 
atribuição era dividida com o Conselho Curador, que indicava os nomes. Além 
disso, o Conselho podia opinar em outras áreas, como em relação aos salários 
dos funcionários, que, na época, estavam ganhando muito mal. Foi então que 
o Conselho votou e aprovou a concessão de um bom aumento para eles, su-
gestão que foi aceita pelo governador. 

Isso não significava, necessariamente, que a relação entre a Feam 
e ele fosse de paz, porém, especificamente nesse caso, o governador topou 
conceder o aumento de salários aprovado pelo Conselho. De qualquer forma, 
nas coisas, digamos mais práticas, do início de funcionamento da nova ins-
tituição, a evolução foi positiva. A Feam foi criada com uma estrutura muito 
enxuta. Raciocinávamos que, em toda situação, existe sempre o real e o ideal. 
Eu, como deputado, mantinha minha prioridade para as questões ambien-
tais. Por isso, continuei acompanhando de perto a atuação da Feam. 

Um desses momentos foi em 1989, quando o governo do Estado fez 
uma megaoperação para lacrar todas as dragas de garimpo que operavam no 
Rio Jequitinhonha. Foi uma decisão muito acertada a de intervir no rio, cuja 
situação estava seriíssima, com riscos, até de comprometimento da água des-
tinada ao abastecimento humano, tal era o nível de degradação causado pelo 
garimpo. No momento em que houve o embargo, participei de várias reuni-
ões sobre o assunto na Assembleia. Lembro-me de um episódio curioso, em 
que um dos prefeitos, um grandão, do município de Datas, estava brigando 
para que as dragas voltassem a funcionar. A posição dele era meio estranha. 
Só mais tarde vim a descobrir que ele defendia interesses próprios, pois tinha 
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sócios e meeiros que garimpavam no rio. 
Houve também a história da draga da família Pentagna Guimarães 

que também operava no rio. Era um equipamento de grande porte. Igual só 
havia o da Mineração Tejucana. Flávio Pentagna Guimarães era o secretário 
de Indústria, Mineração e Comércio, mas, nessa época, acumulava também a 
pasta de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Como se pode ver, o interesse 
dele no fim do embargo era muito direto, contudo a questão não se resolveu 
de uma hora para outra. Os garimpeiros se conscientizaram de que, da forma 
que eles estavam operando - revolvendo o fundo do rio de forma descon-
trolada e destruindo suas margens -, não iria ser mais possível. Aos poucos, 
eles foram se moldando, pois o governo ia lá, fiscalizava, prendia um ou dois 
garimpeiros e parava as dragas. O primeiro passo foi a criação de uma coope-
rativa dos garimpeiros. Eles acabaram entendendo que estavam errados, no 
entanto foi duro o embate com eles. Hoje, eu diria que a situação melhorou 
muito. Eles começaram a respeitar o meio ambiente. Minha visão atual sobre 
o garimpo é muito clara: aquele coitadinho que fica procurando ouro ou qual-
quer tipo de metal mais valioso na base da bateia (vasilha de garimpo) é urn 
desinformado que danifica muito pouco o rio. Quem prejudica mesmo são os 
donos das bombas, que revolvem o leito do rio e mantêm muitos garimpeiros 
pobres trabalhando sob sua responsabilidade. Estes, geralmente, têm conhe-
cimento da legislação ambiental e trabalham na ilegalidade. Eles, sim, têrn 
de ser vigiados e enquadrados no licenciamento ambiental e na fiscalização 
pelos órgãos ambientais. 

Em 1989, a operação no Jequitinhonha teve ampla cobertura da mí-
dia. Foi um noticiário muito positivo para o governo. O problema é que tudo 
isso não foi suficiente para dar à Feam, na estrutura de governo de época, o 
espaço condizente com sua importância. Na prática, a fundação era um órgão 
meio esquecido. Isso ficou claro na transição do governo de Newton Cardoso, 
para o de seu sucessor, Hélio Garcia. Quando ele tomou posse, em janeiro de 
1991, eu tive que intervir pessoalmente para que o presidente da Feam fosse 
nomeado. Internamente, na Feam, fizemos tudo o que deveria ter sido feito. 
O Conselho Curador se reuniu, elaborou a lista tríplice, mas nada de Hélio 
Garcia nomear o presidente. Pareceu a mim que ele não tinha muita afinidade 
com o secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Octávio Elísio Alves 



de Brito. Para resolver o impasse aproveitei um jantar no Palácio das Manga-
beiras para o qual o governador havia convidado todos os deputados. Estava 
decidido a, nessa reunião, conversar sobre o assunto. Ainda me recordo bem 
do diálogo que tive com o governador: 

-Eu queria agradecer o convite para o jantar. Estava tudo ótimo, mas, 
olhe, governador, na área de meio ambiente há uma questão que o senhor 
precisa resolver. O senhor precisa nomear o presidente da Feam. 

-Da Feam? O que é isso? 
-É a Fundação Estadual do Meio Ambiente. O nome mais votado en-

tre os três é o de Roberto Messias Franco. 
Como argumento, lembrei ao governador que Roberto era irmão de 

um dos poucos deputados de oposição que o governo tinha, Raul Messias 
Franco. Ele me respondeu com uma pergunta: 

-Então porque eu não o nomeei ainda? 
- Porque é o senhor que assina as nomeações. 
Foi então que ele me deu a orientação de como proceder. 
- Faça o seguinte: mande esse papel para Dona lvone, que eu vou 

assinar amanhã. Está certo? 

Eu saí do Palácio meio melindrado porque havia passado por cima 
de Octávio Elísio, que era o secretário da pasta, e, na conversa, Hélio Garcia 
não disse que era para o secretário levar o papel para ele assinar. Para evitar 
pro-blemas, quando eu cheguei à minha casa, já tarde da noite, liguei para 
Octávio Elísio e deixei o recado completo com sua esposa. Assim que chegou, 
ele me retornou a ligação e foi muito objetivo comigo. 

-Não se preocupe, Ronaldo. Se é desse jeito que funciona, pode fazer. 
No dia seguinte, o papel foi entregue a Dona lvone e, em seguida, Hélio 

Garcia assinou a nomeação de Roberto Messias Franco como presidente da Feam. 

Agora é lei 

Em meu primeiro mandato de deputado estadual, fui autor de dois 
projetos que considero importantes. Um na área ambiental e outro com re-
sultado mais para a saúde humana. Ambos têm histórias interessantes de 
~omo as propostas surgiam e acabavam se tornando lei. O da área ambiental 
e 

0 
que criou o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, na Zona da Mata. O 
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governador era Newton Cardoso. Era da bancada do PMDB um deputado de 
Carangola chamado Paulo Pettersen, que era amicíssimo do Newton. Na opo-
sição, ferrenha, diga-se de passagem, estava o PT Entre os parlamentares da 
bancada petista, havia Agostinho Valente, um bancário de Juiz de Fora, que, 
na política, fazia jus ao sobrenome. 

Havia chegado à Assembleia uma demanda da Universidade Federal 
de Viçosa (UFV) pela criação do parque na região. A universidade fez todo 
o trabalho de campo, delimitando sua área com cuidado para que não ocu-
passe nem área de menos, nem demais. O problema era que, como os dois 
deputados eram brigados e atuavam na mesma região eleitoral, um não acei-
taria que o outro apresentasse o projeto. No meio daquela disputa sem fim, 
alguém, que eu não sei quem, sugeriu que o autor do projeto fosse eu. Porque 
já tinha uma atuação na área ambiental e, ao mesmo tempo, não era da re-
gião de Carangola. Eu não tinha nem mérito nem obrigação de apresentar o 
projeto, mas, com o apoio da UFV, o projeto foi apresentado, passou macia 
pelas comissões técnicas da Assembleia e depois pelo plenário, no qual fo: 
aprovado. A lei foi sancionada pelo governador e o parque, criado. Não fo 
por mérito meu, mas sim como resultado da postura que vinha adotando at~ 
então no trato das questões ambientais e também do bom relacionament< 
com os colegas. 

O parque tem área de 14,9 mil hectares e uma paisagem dominadi 
por montanhas, vales, chapadas e encostas e diversos cursos d'água, que in 
tegram as bacias dos rios Paraíba do Sul e Doce. Seu território está distribu 
ído pelos municípios de Araponga, Fervedouro, Miradouro, Ervália, Sericité, 
Pedra Bonita, Muriaé e Divino. No parque, há picos de grande altitude pan 
os padrões brasileiros, como o do Soares (1.985 metros de altitude), o Carr-
-pestre (1.908 m), o Grama (1.899 m) e o Boné (1.870 m). A altitude e o n-
levo amenizam a temperatura local e a neblina cobre os picos durante qua~ 
todo o ano, formando uma das mais belas imagens do Parque. 

A Mata Atlântica, principal formação vegetal da área, está intercalaàl 
com os Campos de Altitude e afloramentos rochosos, formando um belo q· 

nário. Considerado um paraíso botânico, o Parque constitui um ecossistena 
rico em espécies vegetais como bromélia, orquídea, cedro, candeia e palrri· 
to doce. A unidade de conservação também é refúgio de espécies da fama 



ameaçadas de extinção, como o sauá, o mono-carvoeiro ou muriqui, a onça-
-pintada, a jaguatirica e o sapo-boi. Também podem ser observadas diversas 
espécies de aves, como o pavó, o papagaio-do-peito-roxo e a araponga. 

O outro projeto de minha autoria cuja história é curiosa é o que pro-
íbe fumar nos ônibus intermunicipais de Minas. Sou amigo de um jornalista 
chamado Eduardo de Ávila, que é de Araxá. Ele me procurou para contar que, 
certa ocasião, a mulher dele vinha de Araxá para Belo Horizonte quando se 
sentou, ao seu lado, um homem que veio fumando o tempo todo. Era daque-
les que acendiam um cigarro atrás do outro. 

Eduardo me pediu que fizesse um projeto de lei proibindo de se fu-
mar nos ônibus. Depois que terminei a conversa com ele, fiz um rascunho do 
projeto e o passei para a consultoria técnica da Assembleia dar uma avaliada 
se a ideia estava corretamente colocada na forma de um projeto de lei. Eles 
me disseram que sim. Com isso, a partir da aprovação da proposição, ficou 
terminantemente proibido usar cigarro, cigarrilha, charutos, cachimbos ou 
não sei mais o que no interior dos ônibus que circulam dentro de Minas Ge-
rais. Aprovado, o projeto foi para sanção do governador e virou lei. O Depar-
tamento de Estradas de Rodagem (DER) seguia à risca a lei. Sua implantação 
gerou muitos problemas, de pessoas que tiveram que sair do ônibus porque 
não concordavam com a proibição, mas o resultado está aí. Hoje ninguém 
fuma. Também por causa de outras leis que foram aprovadas, porém a pri-
meira proibição desse tipo no país foi em Minas. 

Nessa luta toda de transformar ideias em leis, gostaria de ressaltar 
0 trabalho silencioso de uma pessoa que muito me auxiliou: Fábio Marton, 
0 funcionário da consultoria técnica da Assembleia que era especializado 
na área de meio ambiente. Ele era uma espécie de ghost writer para meus 
projetos. Muito competente e muito dedicado, sei que ele vibrou com minha 
chegada à Assembleia. Formado pela UFMG, era ele sozinho para assessorar 
toda a Casa no tema. Quando eu cheguei lá, reconheço que a demanda não 
era muito grande, contudo cresceu após a Constituinte Estadual. Tanto que 
~ Casa teve de fazer outro concurso para contratar novos consultores nessa 
area. Foi aí que entraram, entre outros, Pedro Garcia, geólogo; e Pedro Chagas 
Lucca, que é formado em Ciências Agrárias. 
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Mais que uma troca de letras 
Na época em que eu era deputado estadual, o DAEE voltou a f~lzer 

parte de minha vida por alguns meses. Isso ocorreu quando o governador 
Newton Cardoso mandou à Assembleia um projeto de lei que extinguia o ór-
gão, que, na época, estava muito enfraquecido e já não tinha mais o que fazer 
em matéria de eletrificação, pois muitas de suas atribuições haviam sido pas-
sadas para a Cemig. Então, como o órgão fazia parte da administração dire-
ta, era só fazer os acertos e pronto. Estava automaticamente extinto. Em um 
determinado dia, um grupo de servidores do DAEE me procura no gabinete 
para pedir que eu interviesse a fim de que a extinção do órgão não se consu-
masse. Eu disse a eles que era grato pelo apoio recebido enquanto trabalhei 
Já, mas que, para evitar a extinção do órgão, iria ser preciso que eles me des-
sem uma argumentação consistente. 

O DAEE tinha uma estrutura muito pequena e, nesse pequeno grupo, 
havia alguns profissionais que trabalhavam com hidrometria, ou seja, com a 
medição de vazão dos cursos d'água. 

Foi aí que a associação dos servidores me deu a ideia de, em vez 
de extinguir o DAEE, transformá-lo no Departamento de Recursos Hídricos 
(DRH). O projeto que acabava com o órgão foi enviado à Assembleia pelo go-
vernador, mas eu sabia que ele não estava muito preocupado com o assunto. 
Sua preocupação era com coisas mais sérias, como o pedido de impeachment 
de seu mandato, que começava a ser trabalhado pela oposição. Então, 
eu sabia que tinha um espaço para trabalhar a ideia de que o DAEE podia 
ser mantido, porém com uma outra função. Foi então que eu apresentei à 
bancada do PMDB a ideia de transformar o DAEE no órgão que iria cuidar do 
gerenciamento dos recursos hídricos no Estado, que é considerado a caixa 
d'água do país. 

A ideia foi recebida com ceticismo pela liderança do governo e do 
PMDB, mas, mesmo assim, foi levada a Newton Cardoso. Para minha surpre-
sa, ele apoiou a proposta. Isso aconteceu porque nos debates da Assembleia 
Nacional Constituinte, em Brasília, havia uma discussão muito forte sobre a 
necessidade de se colocar no texto constitucional uma menção sobre a im-
portância da água como recurso estratégico. Newton havia ido a Urasília, 
onde manteve contato com deputados que fizeram a ele observações no sen-



r--------

tido de era preciso valorizar a água. 
Ao retornar a Minas, ele procura a liderança do PMDB e do governo, 

a quem orienta para que o projeto fosse aprovado. A informação foi passada 
a mim por Aloisio Garcia, que era o coordenador do governo. Ele me ligou 
ce-dinho, às 7 horas da manhã, para me dizer que o governador estava en-
tusiasmado com o meu projeto e que era preciso que fosse votado o quanto 
antes, se possível, até no mesmo dia. Assim, sem maiores resistências, inclu-
sive por parte da oposição, o projeto foi aprovado e o DAEE transformado em 
Departamento de Recursos Hídricos (DRI-1). Alguns anos mais tarde, em me-
ados dos anos de 1990, o DRH mudou de nome, transformando-se em Insti-
tuto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e sendo incorporado à recém-criada 
Se-cretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). 

Tanto no caso do DRH quanto no do Parque Estadual da Serra do Bri-
gadeiro, a iniciativa de apresentação do projeto não foi minha. Meu mérito foi 
o de ter sido receptivo à ideia que a mim foi passada e de ter dado sequência 
ao processo. 

Confesso que entrei para a política por idealismo, mas tinha minhas 
vaidades positivas. Na Assembleia, era um deputado novato, de primeiro 
mandato que, ao mesmo tempo, tinha de encarar alguns desafios pela frente. 
Um deles foi o da Constituinte estadual, algo novo e de grande impacto para 
todos os mineiros e que me apareceu no meio do mandato. 

Começa a Constituinte Estadual 
Na reformulação institucional pela qual o país estava passando, o 

primeiro passo havia sido a promulgação da nova Constituição Federal, em 
outubro de 1988. A etapa seguinte, da qual eu iria participar, seria a elabo-
ração das novas constituições estaduais. No fim do ciclo, caberia aos municí-
pios a tarefa de elaborar suas leis orgânicas, documento por meio do qual as 
prioridades de ação do poder público local seriam definidas. 

Na Assembleia, esse processo teve início com as reuniões itinerantes 
da chamada Comissão Constitucional. Fiz questão de participar desses en-
contros. Eu não era da Mesa Diretora, não tinha nenhum cargo de liderança, 
mas já começava a ser visto como um parlamentar atuante, preocupado com 
as questões ambientais. Ao mesmo tempo, eu via que havia uma preocupação 
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sincera, no interior do Estado, com a preservação dos recursos naturais. Era 
o pessoal do Norte e do Triângulo preocupado com os pequizeiros e com o 
avanço do agronegócio sobre o cerrado; os de Teófilo Otoni às voltas com a 
degradação do rio Mucuri pelo garimpo; os do Sul preocupados com o Rio 
Verde. Enfim, cada região tinha suas prioridades em relação ao meio ambien-
te. Essas reuniões foram importantes porque as pessoas que estavam à frente 
do processo começaram a perceber que era preciso que o texto constitucio-
nal a ser elaborado contemplasse essas demandas. Elas me diziam, referindo-
-se a mim, que Ronaldo estava com a razão, porém eu não estava com razão, 
não. Quem estava com a razão eram as pessoas das cidades mais distantes 

I 
ii de Minas. Elas sabiam muito mais que eu. Naquele processo, eu tinha uma 
I' 
L consciência muito clara da função que me cabia. Tal como ocorreu no Parque 
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Estadual da Serra do Brigadeiro e no DAEE, eu era apenas o meio, a ponte. 
Esse era o meu papel. 

Toda essa movimentação me foi bastante útil no sentido de refinar 
minha visão de mundo. Para que pudesse cumprir de forma correta o papel 
que me cabia, decidi montar uma pequena estrutura parlamentar para me-
lhor me dedicar à Constituinte Estadual. O resultado disso é que fui o deputa-
do que mais apresentou emendas, não só na área ambiental. 

Os jornais da época noticiaram isso muito bem. Bonifácio Mourão, 
que era o relator da Constituinte Estadual, elaborou o texto básico e aí nós 
fomos complementando. Um exemplo: os oficiais militares da Polícia Militar 
de Minas Gerais (PMMG) que atuavam na Constituinte Estadual elaboraram 
muitas propostas usando a estrutura do meu gabinete; o mesmo fizeram os 
professores da Universidade Federal de Viçosa, antiga Universidade Rural do 
Estado de Minas Gerais (Uremg) Uma das emendas que apresentei era para 
atender a uma reivindicação deles. Assim agiram também os profissionais do 
turismo. Na Constituição anterior, não havia nenhuma referência ao turismo. 
Então, eles me procuraram e nós fizemos inúmeras reuniões para discutir as 
propostas deles. No texto, nós não conseguimos inserir um capítulo especí-
fico sobre o turismo, contudo no capítulo sobre desenvolvimento econômico 
foi possível destacar a importância do turismo como uma atividade que gera 
receita e empregos e, dessa forma, também contribui para o desenvolvimen-
to econômico do Estado. 



Ainda hoje, acho que Minas trabalha mal o potencial turístico que 
possui. Darei um exemplo: pelo Aeroporto de Confins, entraram em Minas, 
em 2015, cerca de 11 milhões de pessoas. O projeto é aumentar esse número 
para 43 milhões de pessoas. Temos um potencial grande a ser desenvolvido. 
Isso esbarra, porém, em uma realidade não muito animadora: a de que somos 
extremamente acanhados em relação ao potencial turístico que temos. Esse 
acanhamento se dá tanto no poder público quanto na iniciativa privada. O 
empresário é acanhado e o poder público, por sua vez, não faz a sua parte. 

Além disso, há a conexão, também não explorada, da atividade turís-
tica com a questão ambiental, que se dá na forma do ecoturismo. Também em 
relação a essa questão, estamos aquém de onde podemos chegar. Muita gente 
não conhece a Serra do Cipó, que fica a cem quilômetros de Belo Horizonte. 
Em sala de aula, eu pergunto se alguém conhece o Parque Estadual da Serra 
do Brigadeiro. Todos respondem que não. Eu pergunto se conhecem a Serra 
do Cipó. A resposta também é não. Isso é um sinal de que estamos trabalhan-
do de forma errada. Muitos não conhecem o Parque Estadual da Serra do 
Rola-Moça, que fica aqui perto, na saída de Belo Horizonte em direção ao Rio 
de janeiro. É triste isso, mas é a mais pura realidade. Em Minas, ainda não há 
a cultura do turismo. 

Voltando a 1989, na Constituinte Estadual, ao longo de todo o proces-
so, o fato que mais me marcou foi a missão a mim confiada pelas entidades 
da engenharia - a de que eu fosse o representante dos engenheiros mineiros 
na Constituinte Estadual. A reunião que formalizou isso ocorreu na sede do 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea-MG). Lá 
estavam todos os tipos de ideologias dentro das áreas da engenharia. Ha-
via o Sindicato dos Engenheiros, o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), 
o próprio Crea-MG, a Sociedade Mineira de Engenheiros (SME), a Associação 
de Engenheiros de Minas e um mundo de outras entidades e ideologias que 
compõem o setor. Não tive nenhum voto contra, nem qualquer veto. 

Esse pessoal foi muito importante porque me deu uma série de 
ideias. O resultado concreto foi que a Constituição Mineira é um documen-
to muito avançado em relação a alguns temas da Carta Federal. Um deles é 
dos recursos hídricos. A Constituição Mineira hoje contempla o conceito da 
administração por bacia hidrográfica como unidade de planejamento, ou cir-
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cunscrição hidrográfica. Nesse processo, gostaria de destacar o trabalho do, 
na época, ilustre desconhecido para a população, Antônio Anastasia. Ele era 
professor da Faculdade de Direito da UFMG e, na elaboração da Constituição 
Estadual, foi o coordenador da consultoria técnica montada pela Assembleia 
para dar suporte ao processo. Todas as propostas que eu tinha, mostrava 
também para o Anastasia e ele, com a maior boa vontade, sempre procurou 
aproveitar ao máximo o que fosse possível. Ele tinha essa visão de que o texto 
constitucional precisava incorporar o novo. 

O resultado de tudo isso foi que, devido a esse diálogo mantido com 
a sociedade, o texto final ficou muito bom na área ambiental. Tem algumas 
imperfeições, como, por exemplo, a não inclusão, no texto federal, do Cerrado 
como área de preservação, assim como ocorre com outros biomas, como a 
Mata Atlântica, a Floresta Amazônica e o Pantanal. O Cerrado, se não estava no 
texto federal, não podia ser incluído no texto estadual. Uma pena, mas o pes-
soal do agronegócio não aceitaria isso, o que faz com que muita gente ainda 
continue tendo o Cerrado como um bioma de menor importância, por causa 
de suas árvores pequenas e retorcidas. Esse é um estigma difícil de ser supe-
rado. Infelizmente, a Constituinte Estadual não tinha como avançar muito. 

Aliás, senti isso de perto durante uma reunião no DAEE para a qual 
eu fui convidado a participar como deputado estadual. A reunião iria discutir 
o projeto de implantação de uma série de linhas de transmissão de energia 
que atravessariam o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. Para isso, teriam 
de ser derrubadas muitas árvores. Em determinado momento da reunião, Is-
rael Pinheiro Filho, que era o diretor do DAEE, levanta-se, dá uma ajustada no 
cós da calça e, gesticulando muito, dirige-se aos ambientalistas, que também 
foram convidados a participar da reunião: 

- Não entendo porque vocês ficam preocupados com umas árvores 
feias dessas, uns paus tortos, todos estranhos. 

Ao ouvir aquilo, o professor Ângelo Machado, cientista de renome da 
UFMG e uma das lideranças do Centro para a Conservação da Natureza, vira-
·se para Israel e, com aquela voz característica dele, fala: 

- Se você gosta de pau reto, em vez de pau torto, o problema é seu. 
O resultado não poderia ter sido outro. O riso foi geral e a reunião, 

encerrada. 



Nesse dia começou a ruir o projeto de Israel Pinheiro. Lógico que 
não foi só por isso, mas esse episódio ajudou a enterrar o projeto. Os am-
bientalistas temiam que a supressão da vegetação não ficasse circunscrita à 
área das linhas de transmissão. Pode até ter sido uma posição muito radical 
a deles. Acho que se assustaram, mas hoje eu até entendo: é que eles estavam 
entusiasmados. Tinham acabado de aprovar a inclusão do capítulo de meio 
ambiente- Artigo 225 -na Constituição Federal de 1988 e, em seguida, um 
capítulo na Constituição Mineira. Por isso, talvez tenham visto na proposta 
do Israel um retrocesso. 

De uma maneira geral, vejo que as pessoas nunca leram o Artigo 225 
da Constituição Federal. Eu falo sobre isso em sala de aula, escrevo lá no qua-
dro e repito, para ver se os alunos aprendem. Às vezes, mando até copiarem 
para fixar melhor. Em síntese, o artigo 225 diz que todos têm direito a um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e es-
sencial à sadia qualidade de vida e que cabe ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações. 
Em seguida, o mesmo artigo detalha quais seriam os ecossistemas brasileiros 
protegidos pela Constituição Federal: Floresta Amazônica, Mata Atlântica e 
Pantanal. Infelizmente, o Cerrado não entrou. 

Havia uma pressão muito grande, por parte do agronegócio, dos 
grandes latifundiários, contra a preservação do Cerrado. Nós - eu e ou-tros 
parlamentares -tentamos, mais tarde, na Câmara dos Deputados, sem suces-
so, corrigir a omissão do Cerrado entre os biomas protegidos. Nós passamos 
seis anos tentando acelerar, sem conseguir, a Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC) do Cerrado, mas não havia interesse do governo em sua aprova-
ção. A PEC foi também muito combatida por latifundiários e ruralistas. 

As leis orgânicas municipais 
Polêmicas à parte, o fato é que Minas avançou muito na área ambien-

tal a partir da Constituição de 1989. Eu, como tinha passagem pela Câmara 
Municipal, sabia que o trabalho de reordenamento institucional do país não 
parava por aí, pois ainda havia uma importante tarefa a ser cumprida: a da 
elaboração das leis orgânicas de cada município. Era uma missão importante, 
porque seria um momento no qual seria dado aos cidadãos o poder de inter-
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ferir na modelagem do ente federado que está mais próximo dele. Ao mesmo 
tempo, seria uma tarefa meio inglória porque, como é sabido, a maior parte 
dos municípios não dispunha, como não dispõe até hoje, de pessoal técnico 
especializado para orientar a implantação de um trabalho que pode até não 
ser de porte tão grande, como foi a Constituição Federal, ou a Estadual, mas 
que, nem por isso, exige menos cuidado. 

Nessa época, procurei ajudar como pude. Fiz muitas palestras, não 
só em Minas, mas também em outros estados, sobre o assunto. Num desses 
eventos, eu voltei a encontrar o professor Paulo Affonso Leme Machado, que 
havia me ajudado na formatação do projeto de criação do Comam/BH, em 
1985. Naquela época, eu não tinha uma visão municipalista tão desenvol-
-vida quanto a dele. Nesse encontro que tivemos, ele me passou uma ideia 
pronta para os municípios adotarem em relação à área ambiental. Fiz muitas 
palestras sobre o assunto. Muitos prefeitos e vereadores me procuraram em 
meu gabinete. A todos eu entregava a proposta que me passou o professor 
Paulo Affonso. Com isso, acredito ter facilitado o trabalho de centenas de câ-
maras municipais pelo interior afora. Também fiz muitas palestras, mas só 
no tocante ao meio ambiente. Claro que entre os 853 municípios mineiros, 
alguns avançaram mais que outros, entretanto o fundamental é que, de uma 
forma ou de outra, todas devem ter incluído alguma referência ao meio am-
biente em suas leis orgânicas. 

A fragilidade dos partidos 
Em 1989, eu era deputado estadual em primeiro mandato e fui con-

vidado pela embaixada dos Estados Unidos para uma visita àquele país. O 
objetivo era mostrar o funcionamento da democracia americana. Visitamos 
vários lugares. Fomos ao Congresso, ao Senado e à sede da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Do Brasil, fomos eu e o deputado federal Sarney Filho. 
Na ONU, um embaixador fez uma longa explanação sobre vários assuntos e, 
depois, abriu para as perguntas. Eu, com o maior entusiasmo, fui o primeiro a 
levantar a mão para perguntar. Como era um parlamentar ligado às questões 
ambientais no Brasil, perguntei ao embaixador como ele via a possibilidade 
de crescimento, nos Estados Unidos, do Partido Verde. De uma forma muito 
desdenhada, ele respondeu que aquela possibilidade não existia. A resposta 



---------~-------------------

não durou nem 30 segundos. Foi curta e direta: 
-Não existe, nem existirá. 
Na hora, eu fiquei um pouco chateado por acreditar que tinha feito 

uma bela pergunta sobre um assunto que estava na vanguarda, principal-
mente tendo em vista a ascensão, naquela época, do Partido Verde na Europa, 
mas hoje, um quarto de século depois, vejo que ele tinha razão. Aqui no Bra-
sil, o Partido Verde existe de fato, porém tem poucos deputados. Em Minas, os 
deputados do PV não entendem nada da área ambiental. Eles simplesmente 
"estão" no PV. 

O Partido Verde surgiu, nos anos de 1980, com uma proposta coe-
-rente, bonita e até poética. Foi um autêntico defensor das causas ambientais 
nos primeiros anos de sua fundação. Era a época de Fernando Gabeira, Alfre-
do Sirkis, Carlos Mine. Esses foram os ideólogos, os pensadores do partido, no 
entanto hoje a prática do PV não condiz com o seu nome. Muitas das pessoas 
que estão no partido poderiam estar filiadas a qualquer outro. Para a maioria 
de seus membros, o PV é apenas uma entre as 35 opções de partidos políticos 
existentes no Brasil. Se o "partido verde" fosse o "partido azul", estas pessoas 
estariam filiadas a ele do mesmo jeito. 

Por conta de suas práticas internas, pouco democráticas, todos os 
fundadores deixaram a legenda. O atual presidente, José Luiz de França Pen-
na, que deveria adotar uma postura moderna, pautada em instrumentos 
como a alternância no poder e a democracia interna, está à frente do PV há 
17 anos. Ele não tem nenhuma prática ambientalista e está mais ligado à área 
da cultura. Claro que depois de tanto tempo à frente do PV, alguma coisa ele 
aprendeu sobre o assunto. Quem realmente tem uma prática ambientalista é 
o Sarney Filho. Tem competência, é bem-intencionado, tem consistência, mas 
é quase um estranho no ninho, um lobo solitário. 

Na eleição presidencial de 2014, tivemos um candidato à Presidência 
da República vindo do Partido Verde, Eduardo Jorge, que até era boa figura. 
Veio do P'C é médico sanitarista e entende de meio ambiente, porém tal como 
Sarney Filho, também é um membro isolado. Ainda está no Partido Verde, 
mas não sei se fica muito tempo. 

Em 1989, quando fui convidado a ir aos Estados Unidos, eu já estava 
desgastado com o PMDB porque em todo lugar que eu ia em Belo Horizonte, 
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o pessoal metia o pau no Newton Cardoso, que era o governador do Estado e 
também era do meu partido. A rejeição dele na capital era impressionante. O 
problema era que a maior parte de meus votos vinha de eleitores de Belo Ho-
rizonte, cidade na qual eu também morava, embora minhas origens fossem 
do interior do Estado. 

No governo, Newton propôs medidas impopulares, como o aumento, 
de 17% para 18%, da alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) de todos os produtos. A alegação dele era de que a receita 
extra proveniente do aumento de arrecadação seria destinada à construção 
de casas populares, tal como estava sendo feito em São Paulo pelo governa-
dor Orestes Quércia. Esse aumento gerou muita polêmica na Assembleia e 
eu fui contra o projeto do governo, porque, até hoje, sou contra aumento de 
impostos. Acho que pagamos impostos demais no Brasil. Dinheiro há. O pro-
-blema é que os recursos normalmente são mal utilizados. 

No final dos anos de 1980, para aumentar meu desconforto em re-
lação ao PMDB, Newton Cardoso havia comprado uma briga terrível com o 
jornal"Estado de Minas", à época, o principal jornal diário em circulação no 
Estado. Com a briga, somente eram divulgadas notícias negativas relaciona-
das a Newton Cardoso e ao seu governo, com sérios reflexos para a imagem 
do PMDB, do qual eu era secretário-geral no Estado. 

Porém, não era só a política local que me levava a amadurecer a ideia 
de trocar de partido. Na campanha presidencial de 1989, o candidato do 
PMDB era o Ulisses Guimarães, que havia estacionado no percentual de 5% a 
6% das intenções de voto e não deslanchava. Certa vez, durante a campanha, 
o Ulisses foi a Viçosa, participar de um debate com os estudantes da Universi-
dade Federal de Viçosa. Eu também fui. Na churrascaria em que almoçamos, 
ele fez um discurso no qual conclamou todos a cerrar fileiras com ele na reta 
final da campanha. Quando estávamos saindo de lá, ele tropeçou e quase caiu 
no meio da praça principal de Viçosa. Aquela cena me marcou muito. Eu tinha 
38 anos e já percebia que entre os eleitores de Belo Horizonte, havia uma 
simpatia muito grande por Guilherme Afif Domingos, que era candidato à 
Presidência da República pelo Partido Liberal (PL) e que eu passei a conside-
rar, na época, como alguém com uma proposta mais moderna. 

Na campanha, teve um determinado momento em que ele conseguiu 
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o que o Ulisses não havia conseguido até então: subir nas pesquisas de inten-
ção de voto. Porém, foi uma subida meteórica. Quem derrubou Afif foi Mário 
Covas, então candidato do PSDB, que, em um debate entre os presidenciáveis 
transmitido pela TV, perguntou a Afif porque, na Constituinte Federal ele ha-
-via sido tão ausente, não participando dos debates. O problema foi que, logo 
em seguida, a TV mostrou a imagem de Afif e deu para perceber claramente 
que ele havia ficado transtornado com a pergunta de Covas e não teve como 
revidar o ataque. Ele sentiu o golpe e todo mundo viu. Covas quis dizer que 
Afif não tinha conteúdo e que só aparecia para votar. 

A despeito disso, eu ainda mantinha minha disposição de apoiá-lo e 
trocar o PMDB pelo PL. Em uma de suas vindas a Belo Horizonte, em um sába-
do pela manhã, fui me encontrar com Afif, no aeroporto da Pampulha. Ele veio 
no carro comigo e conversamos, entre outros assuntos, sobre meio ambiente. 
O primeiro comentário dele sobre o tema deixou claro que esta não era uma 
de suas prioridades. Afif citou como exemplo do que ele pretendia fazer, se 
eleito presidente, o programa a ser exibido no horário eleitoral que mostrava 
a situação do esgoto em uma favela do Rio de Janeiro. Ao ouvir aquilo, pensei 
com meus botões: esgoto é um tema importante, mas é muito pouco, conside-
rando-se a questão ambiental como um todo. Foi aí que eu vi que a praia do 
Afif não era a área ambiental. Vi que as autoridades brasileiras não estavam, 
como não estão até hoje, preocupadas com a preservação ambiental. 

Nesse aspecto, sou pessimista. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio 
Lacerda, uma pessoa séria, não tem preocupação com o meio ambiente. O 
mesmo vale para o governador Fernando Pimentel e para a presidente Dilma 
Rousseff. Nenhum de seus antecessores teve essa preocupação, da mesma 
forma que seus sucessores também não terão. Sou pessimista, pois nessa 
questão, não há transversalidade. 

Do ponto de vista formal, do arcabouço jurídico, avançamos até bem, 
entretanto do ponto de vista da transversalidade das ações do poder público, 
as secretarias de meio ambiente, tanto no governo federal quanto nos Esta-
dos e municípios, normalmente atuam de forma isolada. Isso é uma realida-
de. Todos fazem alguma coisinha. Não vamos falar que não fazem nada. Por 
exemplo: aqui em Minas, o governo Aécio Neves criou o Centro Mineiro de 
Referência em Resíduos, uma bela obra, uma ótima ideia, porém de alcance 
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limitado. Márcio Lacerda transformou a Secretaria Adjunta de Meio Ambien-
te em Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Deu a ela status de primeiro 
nível, todavia hoje está completamente esvaziada. 

A rigor, o que há é pouca- ou quase nenhuma - transversalidade do 
poder público no trato da questão ambiental. A situação dos dias de hoje é 
a mesma de 25 anos atrás, quando me reuni pela primeira vez com Afif. Não 
há muita diferença entre os dois cenários. Porém, a despeito disso, decidi, em 
1989, logo após o final da campanha eleitoral, mudar de partido, trocando o 
PMDB pelo PL, no qual acabei terminando meu terceiro mandato de depu-
tado estadual. É oportuno ressaltar que a eleição de 1989 foi somente para 
presidente da República. Não havia, como há hoje, a coincidência da eleição 
presidencial com a de deputados e senadores. A próxima eleição para depu-
tado seria realizada no ano seguinte, em 1990. 

O voto ambiental 
À medida que ampliei minha ação pelo interior de Minas, fui, aos 

poucos, descobrindo um outro lado da atividade parlamentar em defesa do 
meio ambiente: essa é uma luta que não dá voto, mas que dá nome, que abre 
infinitas possibilidades de legislar. Até porque, ainda hoje, são muito poucos 
os que enveredam por este caminho. Eu, por exemplo, tenho uma verdadeira 
paixão pelo ipê amarelo. Acho essa árvore linda. Na minha sanha por legislar 
em defesa do meio ambiente, apresentei à Assembleia um projeto de lei que 
tornava o ipê uma espécie imune ao corte em Minas. O projeto passou e foi 
sancionado pelo governador, contudo se você pensar bem, o ipê já é imune 
de corte por conta de uma lei federal, já que se trata de uma das espécies da 
Mata Atlântica. Por isso, não precisaria de uma lei específica para protegê-lo 
no âmbito estadual. O projeto foi aprovado mesmo sendo redundante, toda-
via, pelo menos, eu chamei a atenção para a necessidade de se preservar essa 
espécie. Isso é importante porque tem um sentido educativo também. 

A área ambiental me deu muito mais alegrias do que dissabores. Cer-
ta vez, o jornalista Hiram Firmino comentou comigo: 

-Ronaldo, meio ambiente dú voto, não é? Você já ganhou tantas eleições. 
A questão é que eu ganhava as eleições por conta de minhas ações 

políticas. Ia aos municípios, conversava com os diretórios, levava benefícios 



para aquelas cidades, convidava o líder e o levava para despachar com o se-
cretário, com o presidente de autarquia; arranjava uma verba para calçamen-
to de ruas, para fazer alguma reforma, enfim, eram ações políticas que não ti-
nham nada a ver com meio ambiente. Esta é uma luta que eu faço por minhas 
convicções, mas ela sozinha, não garante a reeleição. Tanto que o número de 
deputados ambientalistas ainda hoje é muito pequeno. Em certos casos, o 
ambientalismo pode até tirar voto. Foi o que aconteceu comigo, certa vez, em 
Morro do Pilar, um município localizado no caminho para Conceição do Mato 
Dentro, na região Central de Minas. 

Eu tinha poucos votos na região. Passa bem, São Sebastião do Rio Pre-
to e Santo Antônio do Rio Abaixo eram municípios nos quais eu tinha contato 
com algumas lideranças locais. Certa ocasião, conversa cá, conversa lá, acabei 
arranjando um líder lá em Morro do Pilar chamado Geninho. Em 1994, ele 
me apoiou nas eleições e eu tive cem votos lá. Era uma votação considerável 
levando-se em conta que Morro do Pilar era uma cidade pequena e eu não 
era apoiado pelo prefeito nem era o deputado majoritário. Era o segundo ou 
ter · · Ceiro ma1s votado na cidade. 

Na eleição seguinte, em 1998, eu disputava para deputado federal 
apoiado por um grupo político da cidade; o pessoal do outro grupo políti-
co de lá apoiava Romeu Queiroz, que, na eleição anterior, havia conseguido 
cerca de 300 votos e já estava mais assentado na política daquela região do 
que eu. Só que Romeu estava enfrentando problemas com seus apoiadores 
em Morro do Pilar. Certa vez, Geninho me relatou o desejo que eles tinham 
de Passar a me apoiar e pediu que fosse marcada uma reunião com essas 
pessoas. Como eu estava em busca de votos para me eleger deputado fede-
ral, aceitei o apoio e assumi alguns compromissos com eles para a próxima 
eleição. O próximo passo seria fazer a reunião que formalizaria a troca do 
apoio- de Romeu Queiroz para mim. Foi aí que entrou o meio ambiente. Uma 
das riquezas da região é a candeia, uma árvore de porte médio, com cerca de 
seis a oito me-tros de altura e que produz uma madeira muito dura, de boa 
qualidade, muito utilizada em mourões, por sua alta resistência ao ataque de 
cupins e bactérias do solo. Tem também propriedades medicinais, pois pro-
duz um óleo muito utilizado pela indústria de cosméticos. Está na lista das 
espécies de árvores ameaçadas de extinção. 
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Quando chegou a hora da reunião em que seria formalizado o apoio 
a mim, vem a surpresa: assim que meu nome é falado, alguém do auditório se 
levanta e rapidamente diz: 

- Esse aí, de jeito nenhum! Ele mexe com meio ambiente e, se vier 
para cá, vai trazer a polícia florestal para a região e nós não vamos mais po-
der fazer nosso negócio com a candeia. 

Eles cortavam a candeia para fazer cerca, desrespeitavam tudo; ven-
diam a madeira de tudo quanto é jeito. Tudo que queriam era alguém que 
lhes permitisse continuar a usar a candeia e não alguém que fosse criar pro-
blemas para eles. O resultado prático dessa reunião é que, por conta de mi-
nha dedicação ao meio ambiente, eu não recebi um voto a mais em Morro do 
Pilar. Lá, eu continuei a ter os mesmos 100 votos, graças a Geninho, já a outra 
turma não quis nem saber do meu nome. Naquela reunião, só não fui vaiado 
porque não estava presente. 

O episódio de Morro do Pilar me trouxe um desapontamento apenas 
momentâneo. Afinal, para quem estava buscando a eleição para deputado 
federal, qualquer voto a mais seria importante. Por outro lado, a re-cusa da-
quelas pessoas em me apoiar teve também um sentido positivo: o do reco-
nhecimento do trabalho que vinha sendo desenvolvido por mim até então na 
área ambiental. É uma crítica que, se for analisada por este prisma, pode ser 
entendida como um elogio. 

Algum tempo antes, eu já havia experimentado essa situação de re-
conhecimento de meu trabalho. Há um episódio que ilustra isso muito bem. 
Eu era deputado estadual e meu pai, Catulino Novais, que ainda era vivo, foi 
abastecer o carro no Posto Ponte Nova, que fica na saída para Ouro Preto, em 
frente à Igreja de Nossa Senhora do Carmo. O gerente elo posto era Geraldo 
Ruas, que, quando viu meu pai chegando, correu até ele e fez um pedido bem-
-humorado: 

- "Seu" Catulino, eu preciso falar com o senhor demais. Ronaldo está 
mexendo com esse negócio de meio ambiente. Fale com ele para não mexer 
com meio ambiente, não! Fale com ele para mexer com o ambiente inteiro. 

Rindo, "seu" Catulino me contou o fato. A cada ano que passava, eu 
me envolvia mais com o trabalho legislativo na área ambiental. Na minha 
ânsia de legislar, fui procurado, certo dia, por lideranças ele uma região na 



qual eu não fazia política, porém como eu era um deputado ambientalista, 
fui lá, porque a queixa que chegou até mim era de que os garimpeiros esta-
vam invadindo uma área na qual é hoje o Parque Estadual do Rio Preto, em 
São Gonçalo do Rio Preto, próximo de Diamantina. Na época, a prefeitura e o 
próprio Estado não tinham instrumentos jurídicos para impedir que aquilo 
ocorresse. Com base nas informações que me foram passadas, eu elaborei 
um Projeto, que foi aprovado pela Assembleia e sancionado pelo governador 
Hélio Garcia em julho de 1993, criando o Parque Estadual do Rio Preto. Nessa 
época, quem me ajudou foi José Carlos Carvalho, que era o diretor-geral do 
IEF. O curioso é que, no momento em que apresentei o projeto, eu nem conhe-
cia 0 lugar. Fiquei conhecendo depois, quando fui homenageado pelo prefeito 
de São Gonçalo do Rio Preto. É um lugar lindíssimo. Foi o primeiro parque 
criado na região do Jequitinhonha, que, até então, não tinha nenhum. Meu 
projeto serviu para que o Governo tivesse condições de atuar mais a fundo na 
região, afastando os garimpeiros. 

Os parques são importantes e necessários de serem criados. Em 
muitos casos, são a salvação para o ecossistema local, pois se o Estado não 
se fizer Presente na região, 0 equilíbrio ambiental poderá se romper, muitas 
vezes, sem volta. Assim, entendo que os parques têm a função de manter pre-
sença do estado em áreas com problemas graves. Além disso, podem, ao mes-
mo tempo · · · - d · · · t' rivada ' servir para o ecoturismo, com a partiCipaçao a micia 1va P , · 
0 

Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, no qual ficam as Cataratas do 
Iguaçu, na fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai, melhorou muito 
depois que passou a ser administrado pela iniciativa privada. Nos parques 
locais, o ideal é que essa responsabilidade seja da prefeitura, não havendo 
necessidade de presença da iniciativa privada, porém nos parques estaduais 
e nacionais, cabe a meu ver, a transferência dessa responsabilidade para a 
iniciativa privad;, inclusive para incentivar a visitação. Hoje, a maior parte 
das Pessoas não conhece os nossos parques nem são incentivadas a isso. Eu 
já fui ao Parque Estadual do Rio Doce seis vezes, mas a maioria das pessoas 
que eu conheço não foi lá. Há quem já foi mais vezes a Disney do que a um 
parque que fica a apenas algumas dezenas de quilômetros de Belo Horizonte. 
É triste, entretanto é uma realidade. 
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A Lei da Motosserra 
Eu também fui o autor do projeto que equipara a motosserra a uma 

arma de fogo, obrigando seu proprietário a ter o registro do equipamento 
para poder utilizá-lo. A ideia foi sugerida por alguém, que eu não sei quem 
era, que estava no auditório da Fumec, participando de um evento de meio 
ambiente. Eu ouvi aquilo, achei interessante e, mais do que isso, viável de ser 
transformada em lei por meio de um projeto. Além de ser obrigado a regis-
trar em seu nome a motosserra adquirida, o proprietário é obrigado a pagar, 
anualmente, uma taxa para renovar a licença. Caso o equipamento seja ven-
dido, ele é obrigado a emitir um documento de transferência, passando ares-
ponsabilidade para o novo proprietário. Utilizei o mesmo modelo da arma de 
fogo e do carro e deu certo. A lei foi aprovada em maio de 1990 e sancionada 
pelo governador Newton Cardoso. 

Essa lei me gerou histórias curiosas. Um dia, estavam em uma reu-
nião um irmão meu, Carlos Roberto Vasconcelos Novais, que era diretor do 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e o presidente da As-
sociação Brasileira de Carvão Vegetal (Abracave ), Marco Aurélio Machado. 
Em um determinado momento, Marco Aurélio vira para todos os presentes e, 
sem saber que Carlos Alberto era meu irmão, fala: 

-Agora vejam vocês, a gente aqui, dando um duro danado e um de-
putado lá na Assembleia cria uma lei tornando obrigatório o registro da mo-
tosserra, como se fosse uma arma de fogo ou um veículo. 

Ele fez uma crítica irônica sem saber que era eu o autor da lei nem que 
um irmão meu estava lá, mas o fato é que com a lei, eles - do setor de carvão 
vegetal - tiveram que registrar todas as motosserras que tinham e até hoje, 
está em vigor; foi uma lei que "pegou". Pude comprovar isso recentemente, 
pessoalmente. Eu tenho um sítio em Cachoeira do Campo, próximo de Ouro 
Preto. O encarregado de lá me pediu para comprar uma motosserra. Comprei 
e fui registrá-la, tal como manda a lei, e vi que a coisa funciona. É um pouco 
burocrático, mas não há como não ser de outro jeito. Pediram-me carteira de 
identidade, CPf~ comprovante de endereço. Paguei a licença de 2014 e, esse 
ano, tive de pagar novamente a taxa para ter direito à licença de 2015 e 2016. 

O pessoal do IEF gosta da lei, porque gera receita para o Instituto. O 
fato é que a lei vingou e oferece um certo controle ao uso deste tipo de equi-



pamento. Não se pode deixar esses empresários atuando muito livremente 
porque muitos deles só pensam em si mesmos, não têm cabeça para pensar 
no coletivo. São devastadores e gananciosos. De modo geral, são poucos os 
que têm consciência social. Eles continuam querendo derrubar a mata nativa 
à vontade. Minas foi, por cinco vezes consecutivas, o Estado que mais desma-
tou a Mata Atlântica. 

O desmatamento, a meu ver, ocorre em função de duas coisas. A pri-
meira é a falha do governo como agente fiscalizador. A segunda razão é a ne-
cessidade de matéria-prima. Hoje, com o dólar em alta, existe uma tendência 
de religamento de inúmeros altos-fornos, que estavam fora de operação no 
Estado porque o mercado estava em baixa. Isso pode ser extremamente peri-
goso para o meio ambiente, porque irá aumentar a pr~ssão sobre as florestas 
nativas. Eu duvido que uma empresa que estava parada tenha se preocupado 
em fazer plantio de florestas para suprir suas necessidades quando voltasse 
a funcionar. Não sou contra a reativação dos fornos de gusa. Acho apenas que 
o cumprimento da lei deve ser um requisito básico para isso. Assim, é preci- / 
so que tenham o licenciamento ambiental e, ao mesmo tempo, a garantia de 
fornecimento de madeira vinda de fontes renováveis. \\ 

O que estamos vendo hoje, na verdade, é apenas mais um triste ca-
pítulo de uma história que começou em 1500, quando Pedro Álvares Cabral 
por aqui aportou. Historicamente, nunca houve um período em que se possa 
afirmar que o desmatamento retrocedeu. O que pode ter acontecido é que em 
um determinado momento se desmatou mais e em outros se desmatou me-
nos, mas o desmatamento sempre esteve presente em nossa história. Quem 
viaja para a região Norte de Minas ou vai para Brasília, irá cruzar com algu-
mas dezenas ele caminhões de carvão. Aposto que boa parte daquelas cargas 
é de carvão clandestino, originário de matas nativas. 

A Lei Florestal 
Com a Lei da Motosserra, cada vez mais eu me firmava como um de-

putado legislador ambientalista e como resultado disso, cada vez mais eu era 
procurado por pessoas e instituições que tinham propostas e gostariam de 
vê-las transformadas em lei. A Lei Florestal Mineira é um exemplo clássico 
disso. Aprovada pela Assembleia em 1991, ela é o primeiro grande acordo 
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ambiental firmado no Estado envolvendo o poder público, os ambientalistas 
e a iniciativa privada. 

Tudo começou quando, no final do ano de 1990, me procurou o 
diretor-geral do IEf~ Francisco de Assis Paula. Ele me sugeriu trazer, do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(lhama) para o IEF, a competência de emitir autorizações para desmatamento 
e para a implantação de projetos de manejo florestal. Ele me procurou no meu 
gabinete com a proposta que havia elaborado com o pessoal técnico dele. 
Como eu tinha um ótimo relacionamento com o IEF, discutimos a proposta e 
resolvemos transformá-la em um projeto de lei. 

Só que aí venceu a legislatura e não houve tempo para que o projeto 
fosse apreciado pelos deputados. Houve também a troca de governadores -
saiu Newton Cardoso e entrou Hélio Garcia. Ao mesmo tempo, eu fui reeleito 
para uma nova legislatura. Depois de tomar posse, resolvi retomar o projeto, 
cuja ideia central era bem simples- a busca da autonomia de Minas na ques-
tão florestal. Essa autonomia evitaria a burocracia do lhama e, ao mesmo 
tempo, permitiria que o controle do desmatamento e dos projetos de manejo 
florestal fosse mais rigoroso. 

A ideia era respaldada pela Constituição Federal, que eu conhecia 
muito bem em tudo que se referisse à área ambiental. Diz a Constituição que 
o Estado pode legislar de maneira concorrente com a União, desde que seja 
mais rigoroso. A lei estadual não pode, em qualquer sentido, ser mais branda 
que a federal porque nesse caso, o Estado estaria contribuindo para que ela 
fosse descumprida. 

Em todo esse processo, a única voz destoante foi a do superinten-
dente do lhama em Minas, Alisson Coutinho. Conheço-o bem. É uma ótima 
figura, mas, especificamente naquele momento, ele estava no seu papel de 
superintendente do lhama e não poderia ser a favor de um projeto que lei 
que retirava poderes do órgão que coordenava no Estado. Para quebrar a re-
sistência dele, eu iniciei uma conversa com o lhama em uma instância supe-
rior à de Minas. Cerca de dois meses depois que apresentei o projeto de lei, 
vieram a Minas, para uma solenidade no Palácio da Liberdade, dois diretores 
nacionais do lhama. Eu expliquei a eles qual era a ideia do projeto e, imedia-
tamente, conquistei o apoio deles. Na ocasião, eles me disseram que não in-



teressava ao lhama ficar tomando conta de um país com 8 milhões e 500 mil 
quilômetros quadrados a partir de Brasília e que o correto era que os Estados 
assumissem uma parte dessa responsabilidade. 

O projeto teve uma tramitação muito interessante, pois ganhou o 
apoio de vários segmentos da sociedade que tinham interesse na questão flo-
restal. Aí entrou a Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda), que 
teve um papel muito relevante em toda a sua tramitação e participou ativa-
mente das discussões na Assembleia. Também deu uma contribuição impor-
tante para melhorar o projeto Roberto Messias Franco, que era o presidente 
da Feam, da mesma forma que a Abracave, que representava os principais 
produtores de carvão vegetal originário de mata nativa no Estado e também 
os produtores de ferro-gusa. 

Reunimo-nos com os empresários, mas eles reclamavam que o prazo 
inicial de dez anos para que a indústria zerasse o uso de matas nativas para 
produzir carvão era muito pesado. Por outro lado, Maria Dalce Ricas, supe-
rintendente-executiva da Amda, também jogava muito pesado. Havia muitos, 
muitos embates. Eu, habilmente, dizia aos empresários: 

- Olhem, se vocês não aceitarem a proposta, nós vamos para o lado 
da Amda e dos ambientalistas. 

Com a Amda, eu dizia o contrário, que se os ambientalistas não acei-
tassem, nós iríamos ficar com a posição dos empresários. Eu fazia o jogo 
político e o deputado Gilmar Machado (PT) continuava mandando brasa no 
relatório. Não foi nada fácil chegar a um meio termo. Os empresários não 
queriam o cronograma de jeito nenhum, já a Amda queria um cronograma 
mais apertado. Ao final do processo mantivemos o cronograma, mas com um 
prazo mais aceitável. 

A tramitação do projeto não ocorreu de forma tranquila, como acon-
teceu em outras proposições de lei que apresentei. Na Assembleia, havia uma 
voz contrária, a do deputado José Bonifácio de Andrada, lá de Barbacena. Ele 
dizia que o projeto seria ruim porque iria dar uma força danada para o sar-
gento da Polícia Florestal que queria mandar na fazenda dele. 

Parece que ele tinha uma briga antiga com o tal policial. Ele tentou 
até o final barrar o projeto. A última chance que ele teria seria na Comissão 
de Redação Final, que é aquela que dá última forma à proposição aprovada 
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em plenário. Porém, nessa etapa, não é possível mais fazer qualquer altera-
ção de conteúdo no texto. Mesmo assim, havia o temor de que José Bonifá-
cio ainda tentasse uma última manobra sobre o projeto. Para evitar isso, nós 
marcamos a reunião da comissão de Redação Final para sexta-feira, às 14h, 
quando nenhum deputado está mais na Assembleia. Para que houvesse quó-
rum, seriam necessários apenas três parlamentares. Pois não é que às 14h15 
entra na sala de reunião o deputado José Bonifácio, que deve ter sido avisado 
por alguém que a reunião iria ser realizada e que a ~edação do projeto da Lei 
Florestal estava na pauta. Ele, todo jeitoso, conversa vai, conversa vem, ten-
tou adiar a reunião, entretanto nós permanecemos firmes e não cedemos. 

A última etapa, contudo, ainda estava por vir. Seria a aprovação do 
texto final em plenário. Mais uma vez, entrou em cena José Bonifácio. Infor-
malmente, ele requisitou o projeto e ficou com ele engavetado em seu gabi-
nete. No fundo, ele acreditava que o projeto iria cair no esquecimento, mas 
isso não ocorreu. Era um projeto de minha lavra que tinha ganhado uma am-
plitude muito maior do que eu havia imaginado. Essa paternidade ninguém 
iria tirar de mim. Quando eu descobri que o projeto estava sumido eu acionei 
o presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus. 

-Senhor presidente, votamos a redação final do projeto há 15 dias e 
ninguém sabe desse projeto e ninguém sabe de seu paradeiro. 

Eu não sabia que estava com José Bonifácio, porém a Assembleia ti-
nha como saber porque os despachos indicavam quem havia pedido vistas. 
Ent~o, aperta daqui, aperta dali, o projeto acabou aparecendo. O que José Bo-
nifácio fez foi ganhar tempo. Eu fiquei quatro anos como vereador, 12 como 
deputado estadual e seis como deputado federal. Confesso que nunca vi caso 
igual a esse, em que o parlamentar pega um processo e o esconde no gabinete 
a sete chaves, esperando que os outros deputados se esquecessem daquele 
projeto. Foi, para mim, um acontecimento surreal. 

O projeto ficou tão bom que foi sancionado na integra, com apenas 
um veto, que não alterava em nada a proposta. O resultado concreto é que Mi-
nas foi, em 1991, o primeiro Estado a ficar independente da União em relação 
à política florestal. Depois, outros Estados fizeram o mesmo, porém Minas foi 
pioneira. A minha contribuição foi a condução política do processo; a do Gil-
mar Machado, que era vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da As-



sembleia, a condução técnica. Outros parlamentares também contribuíram, 
mas para atrapalhar mesmo, só o José Bonifácio. 

Na época, eu fiquei muito feliz com a aprovação do projeto. Cheguei 
a acreditar piamente que, no prazo de sete anos, como constava no texto 
aprovado em 1991, não haveria mais, pelo menos em Minas, o consumo de 
nenhum tipo de carvão originário de florestas nativas. Todavia, hoje, 25 anos 
depois, vejo, isso com um certo desalento, pois ainda falta muito para poder-
mos dizer que não existe mais desmatamento no Estado e que todas as áreas 
ele mata nativa serão preservadas para o resto de nossos dias. O cronograma 
original de redução do consumo ele carvão vegetal ele origem nativa foi mu-
dado duas vezes entre 1991 e os dias de hoje. 

ICMS Ecológico 
Nem sempre o tratamento isonômico é a melhor alternativa. Há ca-

sos em que é preciso dar um tratamento diferenciado a determinados aspec-
tos da realidade que está à nossa vo~i.a, p3ra que estes valores se reproduzam 
e possam, desta forma, produzir uma espécie de reação em cadeia. Este é o 
espírito da lei Robin Hood, ele minha autoria, que instituiu no Estado o ICMS 
Ecológico. A lei ganhou este apelido porque foi inspirada no lendário herói 
inglês que roubava dos ricos para doar aos pobres. 

Na Lei Robin Hood, o que eu propunha era que uma parte da recei-
ta do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) fosse 
distribuída segundo determinados critérios. Um deles era o da preservação 
ambiental, premiando, com um percentual maior de recursos do imposto os 
municípios que estivessem trabalhando projetos de preservação da água, 
tratamento de resíduos sólidos, tratamento de esgotos ou tivessem, no seu 
território, unidades de preservação ambiental. 

A ideia surgiu quando eu vi na televisão uma reportagem sobre a lei 
que estava em vigor no Paraná que propunha justamente isso: que parte dos 
recursos do imposto fosse destinada à preservação ambiental.lmediatamente, 
entrei em contato com o deputado de lá que foi o autor da lei. Ele me encami-
nhou uma cópia e eu apresentei o projeto na Assembleia. A proposta foi apro-
vada e poderia ter virado lei. Era final do governo de Hélio Garcia, em 1994. 
Todos entenderam que era urna medida justa a redistribuição. Menos o gover-
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nador. Um dia eu estava no Palácio da Liberdade e Hélio Garcia me disse que 
iria vetar o projeto. Segundo ele, os técnicos da Secretaria da Fazenda disseram 
que sua implantação iria dar mito trabalho a eles. Eu ouvi aquilo e argumentei: 

- Governador; mas eles são funcionários do Estado e muito bem re-
munerados. Talvez sejam os que recebam os melhores salários. 

Ele contra-argumentou: 
- Eles me disseram que vão ter de fazer conta demais para colocar a 

lei em execução. 
Eu devolvi a argumentação; 
- Mas contas eles vão ter de fazer mesmo. 
O Hélio Garcia retrucou: 
- Porém eles não estão querendo fazer não. Disseram que vai dar 

muito trabalho. 
Não adiantou muito eu tentar convencê-lo da importância da lei, que 

acabou sendo vetada por ele, no final de seu governo, contudo pelo menos ele 
foi educado e me avisou antes. Foi politicamente correto. 

Entretanto, a história não morreu aí. Em 1995, com a posse de Edu-
ardo Azeredo no governo, eu reapresento o projeto. Começou tudo de novo, 
por ser era uma nova legislatura, o que facilitou um pouco a discussão porque 
alguns deputados eram os mesmos. Além disso, nessa segunda tramitação, o 
governador começou a receber pressão de alguns deputados interessados na 
aprovação do projeto, já que os prefeitos com os quais trabalhavam seriam 
beneficiados. Certa vez, eu estava participando de uma reunião no Vale do 
Aço para discutir um assunto que não tinha relação nenhuma como o projeto 
que mudava as regras do ICMS. Foi quando um prefeito me procurou para 
dizer que os prefeitos da região haviam ido ao governador pedir a sua apro-
vação. Queriam porque na região está o Parque Estadual do Rio Doce, a prin-
cipal área protegida remanescente de Mata Atlântica existente em Minas, e 
de acordo com o projeto, os municípios que têm áreas de proteção ambiental, 
como os parques, recebem uma compensação financeira por isso, tendo em 
vista que aquela área não pode ser utilizada para nenhuma outra finalidade 
que não seja a da preservação. 

À medida que os pedidos dos prefeitos e deputados em favor do pro-
jeto começavam a chegar ao governador, ele acabou ficando simpático ao 



projeto. O que eu não esperava era que ele, tal como ocorreu com Hélio Gar-
cia, também vetasse a proposta. Azeredo me disse isso pessoalmente, quan-
do o projeto estava quase virando lei. O que me animou foi que ele disse que 
iria vetar, mas, em seguida, enviar à Assembleia um projeto com o mesmo 
objetivo, porém, mais amplo e contemplando outras áreas. O problema não 
era mais o pessoal da Secretaria da Fazenda. O que havia era o propósito de 
aprimorar a ideia. Maurício Andrés, que era presidente da Feam, fez algumas 
considerações, como, por exemplo, em relação ao tratamento de esgoto. 

O fato foi que o projeto do governo foi elaborado com um embasa-
mento técnico mais aprimorado que o meu. Sua tramitação foi importante 
porque abriu, no Estado, o debate sobre os mecanismos de compensação am-
biental, que, àquela altura, ainda não existiam no país. Somente cinco anos 
depois, com a Lei Federal 9.985, que instituiu o Sistema Nacional de Unida-
des de Conservação da Natureza (Snucs), é que estes mecanismos seriam 
instituídos oficialmente no país. Mesmo durante a tramitação da Lei Robin 
Hood, havia quem não acreditasse na sua aprovação. Certa vez, eu fui convi-
dado para ser entrevistado em uma emissora de televisão. O jornalista virou-
se para mim e disse, no ar: 

- Deputado, esse seu projeto não passa ele jeito nenhum. 
Eu disse: 
-Vai para frente, sim, e faço um desafio. 
Ele me desdenhou e eu até entendo isso um pouco, porque naquela 

época a ideia era meio revolucionária e muitos não a compreendiam muito 
bem. Achavam que iriam pagar mais impostos, o que não era verdade. Não 
iria haver aumento de arrecadação, mas sim uma redistribuição do bolo, se-
gundo novas regras. É claro que houve restrições ao projeto, que vinham dos 
prefeitos que perderiam receita, porém eles não estavam articulados ao pon-
to de conseguir criar maiores obstáculos. Além disso, nós só falávamos do 
lado bom do projeto, elos ganhos que os municípios que se enquadrassem na 
ideia teriam. Isso, de certa forma, foi uma estratégia acertada, pois acabou 
obrigando as prefeituras a também incentivarem a preservação, criando uni-
dades de preservação em seus territórios. 

Depois que a lei entrou em vigor, houve tentativas de se maquiar a 
realidade. Um dos exemplos foi a prefeitura de I3arbacena, que criou uma 
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unidade de preservação em uma área que, na verdade, era um plantio de eu-
calipto. Na ânsia de receber algum recurso, alguns prefeitos começaram a 
exagerar. Todavia, como o Estado tinha o controle do processo, uma equipe 
da Feam ia ao local e verificava se o que estava no papel era a realidade. Com 

isso, muitas distorções puderam ser evitadas. Do ponto de vista técnico, a 
lei era muito boa. Com o apoio dos profissionais da Feam, chegou-se a um 
projeto que contemplava praticamente tudo aquilo que, do ponto de vista 
ambiental, merecia ser objetivo de uma compensação financeira. 

Veja, por exemplo, o caso de Marliéria, no Vale do Aço. Da área total 
do município, 76%, ou seja, três quartos, são intocáveis, pois fazem parte do 
Parque Estadual do Rio Doce. Sendo assim, não podem ser utilizadas para 
agricultura, pecuária ou expansão urbana, portanto, nada mais justo do que 
a prefeitura ser recompensada por isso. Para Marliéria, a Lei Robin Hood foi 
a redenção. Antes da Lei, o município recebia R$ 25 mil por mês de ICMS. No 
mês seguinte ao da aprovação do projeto, esse valor saltou para R$ 750 mil. 
Assim, embora a lei aprovada não tenha sido a de minha autoria, eu acabei 
ficando como o mentor intelectual da ideia. Esse mérito ninguém pode tirar 
de mim. Na época, os próprios prefeitos reconheceram isso. Certo dia, estava 
eu em meu gabinete quando fui noticiado que iria receber o título de cidadão 
honorário de Marliéria. Eu, que nunca havia estado lá, que nunca havia posto 
os pés lá, nem feito nada diretamente pela cidade, me senti honrado. Fui Já 
receber o título. Foi uma festa muito bonita, realizada dentro do Parque Esta-
dual do Rio Doce. Fiquei muito feliz. 

Hoje, quase todos os estados brasileiros já dispõem de mecanismos 
de distribuição seletiva do ICMS. O primeiro estado a fazer isso foi o Para-ná. 
Depois, São Paulo. Minas teria sido o segundo se Hélio Garcia não tivesse ve-
tado meu projeto. 

A criação da Semad 
Durante sua campanha eleitoral, em 1994, Eduardo Azeredo pro-

meteu criar no Estado a Secretaria de Meio Ambiente. Isso se deu no início 
de seu mandato, em 1995, quando ele enviou à Assembleia o projeto de lei 
criando a nova pasta - batizada de Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (Semad) - que era uma reivindicação antiga 



dos ambientalistas, que, desde a década anterior, já defendiam essa ideia. Até 
então, a questão ambiental era tratada no âmbito da secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente. 

Entre os que defendiam a ideia de haver uma pasta exclusiva para 
meio ambiente, estava eu. Portanto, fiquei feliz quando o projeto chegou à 
Assembleia. O problema era que a futura secretaria tinha, entre seus órgãos 
executivos, o Instituto Estadual de Florestas (IEF), à época, uma autarquia da 
Secretaria de Agricultura. Isso gerou uma reação muito forte do pessoal liga-
do ao setor, capitaneado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
de Minas Gerais (Faemg). 

Gilman Viana, que era o presidente da Faemg, bateu de frente com o 
governo. O que os produtores temiam era que a transferência do IEF da área 
de agricultura para a de meio ambiente pudesse lhes trazer complicações, uma 
vez que eles teriam de se adequar com mais rigor à legislação ambiental. Se 
ficasse na agricultura, eles tirariam um possível obstáculo do caminho deles. 

A Agricultura queria ficar com o IEF também porque a instituição era 
forte. Na época, o IEF tinha 14 escritórios regionais, mais de 140 escritórios 
municipais, mais de mil funcionários, muitos veículos. Enfim, tinha uma boa 
estrutura e muita capilaridade. Do ponto de vista político, o diretor-geral do 
IEF~ se fizesse um bom trabalho, podia sair de lá já eleito para deputado fede-
ral, por exemplo. 

A reação contrária ao projeto foi muito forte também entre os depu-
tados. Houve bate-boca em plenário. Pelo governo, quem conduziu o proces-
so foi José Carlos Carvalho, que era o diretor-geral do IEF e estava definido 
como o :uturo secretário de Meio Ambiente após a aprovação do projeto. Na 
tramitação do projeto, ele teve uma atuação muito destacada nos bastidores. 

O problema era que, além do IEF, a futura secretaria teria somente 
a Feam como órgão executivo. Se o IEF ficasse de fora, a nova pasta esta-
ria nascendo enfraquecida, o que não era recomendável que ocorresse. Por-
tanto, iniciada a tramitação do projeto, começaram a aparecer as propostas 
para solucionar o impasse que havia sido criado. Alguns sugeriram que o IEF 
fosse dividido em dois e que a parte que era ligada à produção continuasse 
com Agri-cultura e que fossem para a secretaria de Meio Ambiente apenas as 
atividades relacionadas com a preservação. Tudo quanto é proposta surgiu 
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naquele momento, quando ainda não se falava na transferência, para a nova 
pasta, do Departamento de Recursos Hídricos (DRH), que acabou ocorrendo 
mais tarde, dois anos depois, em julho de 1997, com um novo nome: Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas (Jgam). Quem bolou o nome foi José Carlos Car-
valho. Achei o nome muito bom, mas inicialmente, o Jgam não deveria fazer 
parte da Semad. 

Como a transferência do IEF para a nova pasta estava gerando muita 
polêmica e não iria ser uma medida simples de ser implantada, o governo 
optou por fazer a estruturação da Semad em duas etapas. Na primeira, foram 
para a nova pasta o IEF e a Feam. Na segunda, completando o projeto original, 
foi o Igam. 

Quem me procurou para dar início a essa segunda etapa foi José Car-
los Carvalho. Ele me disse que o DRH não estava no lugar certo e que, ao 
mesmo tempo, era necessária a troca do nome. Até então, o DRH estava na 
secretaria de Recursos Hídricos, Minerais e Energéticos. Era uma outra visão 
de mundo, que tinha a água como um recurso mais ligado à geração de ener-
gia do que algo a ser preservado, como passou a ser a visão predominante a 
partir de então. Além disso, o DRH estava em uma secretaria muito fraca por 
uma razão muito simples: dela fazia parte a Companhia Energética de Minas 
Gerais (Cemig), cuja estrutura, poder econômico e capilaridade eram muito 
maiores que a secretaria da qual fazia parte. Não era nem possível comparar 
uma coisa com a outra. Tanto que o presidente da Cemig nem atendia o secre-
tário, o que era uma terrível distorção da administração pública. 

Em 1995, um momento complicado da tramitação do projeto de cria-
ção da Semad foi uma segunda-feira à noite. Na Assembleia, havia um acordo, 
que vigora até hoje, de que na segunda e na sexta, não se vota projeto. São 
reuniões apenas para a discussão de propostas. Pois bem, naquela segunda-
feira esse acordo foi quebrado. Os deputados que eram contrários ao projeto 
fizeram uma articulação para colocá-lo em votação naquela noite. O pessoal 
ligado à agricultura estava em peso nas galerias naquela noite. Os parlamen-
tares, também. 

Por sorte, competência ou coincidência, eu também estava Já. Quan-
do percebi a movimentação, fui para a tribuna e iniciei a reação. Como líder 
de bancada, eu tinha direito a falar por uma hora. Falei sobre o rio Piranga, 



sobre as matas de Ponte Nova e tudo mais que fosse possível inventar de as-
sunto. O objetivo era ganhar tempo para que fosse possível localizar o gover-
nador Eduardo Azeredo para saber dele se havia ocorrido alguma mudança 
de orientação em relação ao projeto. Pois até então, a recomendação era para 
que a base parlamentar do governo aprovasse a criação da Semad com o IEF 
dela fazendo parte. Não encontraram Azeredo, mas sim o secretário de Go-
verno, Amilcar Martins. Já eram 11 da noite quando conseguiram falar com 
o Azeredo. Este reafirmou que a orientação era para que o IEF fosse para a 
Semad, para que esta não nascesse enfraquecida. 

O resultado concreto de toda a nossa movimentação foi que o projeto 
acabou não sendo votado naquela noite, e sim no dia seguinte. Isso deu um 
fôlego para que a base governista se reorganizasse e garantisse a aprovação 
do projeto, o que realmente ocorreu. Nesse aspecto foi uma dobradinha mui-
to interessante essa de José Carlos Carvalho atuando pelo governo e eu no 
legislativo, no qual poucas pessoas atuavam na área de meio ambiente. 

A falsa xistose na Serra do Cipó 
Em janeiro de 1997, eu era deputado estadual quando o jornal 

Estado de Minas, publicou a reportagem "Xistose no Cipó", na qual o jornal 
apontava um servidor da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) como o autor 
de um documento que denunciava a existência de xistose (esquistossomose) 
no Complexo Turístico da Serra do Cipó, na região Central de Minas. De 
acordo com a reportagem, os níveis eram comprometedores para o turismo 
na região. 

O resultado da reportagem foi que a Serra do Cipó, que já era fre-
quentada por muitos turistas, principalmente de Belo Horizonte, esvaziou-se 
de uma hora para outra. Ninguém mais apareceu por lá por um bom tempo. 
A matéria saiu no início da semana e, já no fim de semana seguinte, a queda 
do movimento turístico foi brusca. Por causa disso, as pessoas que viviam do 
turismo na região solicitaram o apoio dos deputados da Comissão de Meio 
Ambiente da Assembleia. 

Para discutir o assunto, fizemos uma audiência pública na Assem-
bleia. O passo seguinte foi a ida da Comissão de Meio Ambiente à Serra do 
Cipó, para ver a situação de perto. Só que, em vez de todos os membros da 
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comissão irem, só dois foram: Raul Lima Neto, que era um deputado evangé-
lico de primeiro mandato, e eu. Para ir lá, preparei-me antes. Li que esquis-
tossomose só incide em água parada. Quando vi a água corrente do Rio Cipó, 
imediatamente pensei: "Aqui não há como ocorrer esquistossomose". Aí me 
veio a lembrança de fazer um gesto cinematográfico: levei as mãos na água 
e a bebi. O cinegrafista da TV Assembleia me pediu para repetir o gesto, pois 
ele queria gravar a cena. Fiz de novo. 

Raul Lima Neto teve um espasmo de ciúmes e daí a pouco resolve 
entrar dentro d'água. Não me lembro se ele ficou só de cueca ou arrumou 
um calção emprestado, mas o fato é que ele pulou nas águas do rio Cipó e 
o cinegrafista o filmou também. Voltamos para a Assembleia, a reportagem 
foi ao ar e, aos poucos, ocorreu a recuperação do movimento turístico na 
Serra do Cipó. Em seguida, foram feitas análises da água que afastaram as 
suspeitas. Um destes estudos foi um trabalho conjunto de pesquisadores do 
Centro de Pesquisas René Rachou, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da 
Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O estudo comprovou que a manchete 
era sensacionalista. 

No Pará é diferente 
Uma das visitas mais interessantes que fiz como deputado estadual 

foi às instalações da Vale em Carajás, no Pará. Hoje, aquela megainstalação 
já é muito conhecida de todos. Conheço muitas outras pessoas que também 
já estiveram lá. Fui a convite do então secretário de Indústria e Comércio de 
Minas, Jorge Ferraz. Não era aquela visita formal, política, cheia de protoco-
los. Foi nessa viagem que eu fiquei conhecendo o significado da expressão 
"canga", que é a parte não-metálica formadora da massa principal do minério 
de ferro. Nunca tinha ouvido essa palavra antes. 

Fui a Carajás ainda muito influenciado pela situação conflituosa da 
Vale- à época, ainda uma empresa estatal- com a cidade de ltabira. Esperava 
encontrar Já uma situação próxima da de Minas, mas não foi o que ocorreu. 
Logo que desembarcamos, não era possível termos uma visão ruim da em-
presa, algo que fosse semelhante à imagem que se tem de ltabira. Penso que 
a Vale tem uma dívida ambiental gigantesca com ltabira. É um déficit quase 
impagável, porém no Pará, a primeira coisa que me lembro ele ter visto foi 



uma placa em que estava escrito "Cima". 
Minha curiosidade de professor me fez logo perguntar o que era 

"Cima". Foi então que fiquei sabendo que significava "Comissão Interna de 
Meio Ambiente". Como engenheiro de segurança que também sou, sabia o 
que era "Cipa" (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Contudo, de 
"Cima" eu nunca havia ouvido blar. 

Fora das instalações da Vale, a situação era realmente muito ruim. 
Disseram-me que, nessa época, havia em Marabá- que é a cidade mais próxima 
de Carajás - cerca de 400 serrarias que, funcionando praticamente em três 
turnos, consumiam vorazmente a floresta amazônica. O desmatamento 
ocorria a olhos vistos. A conclusão a que eu cheguei nessa ocasião foi que, 
bem ou mal, apesar das críticas que temos aqui em Minas Gerais, a Vale, 
em Carajás, ajudou a manter boa parte da floresta em pé. Pois, apesar de a 
mineração ser uma atividade agressiva ao meio ambiente, no local em que 
Vale estava trabalhando, o meio ambiente estava sendo respeitado. O tempo 
encarregou-se de provar que estávamos certos. Já faz algum tempo que não 
vou lá, mas acho que na mina de Carajás as coisas continuam funcionando 
bem na área ambiental. Nesse projeto, a Vale foi bem-sucedida do ponto de 
vista ambiental. 

Polêmica na terra de Dona Beja 
O passar dos anos mostrou que a convivência entre as empresas e o 

meio ambiente era perfeitamente possível, diferentemente do ponto de vista 
que predominava até por volta dos anos de 1980. Até essa época, não havia, 
por parte do setor empresarial, uma preocupação maior em conciliar suas 
atividades com o respeito à natureza. O importante era manter o lucro. Não 
foi um processo muito simples essa adaptação. Em cena, estavam as ONGs, 
que brigavam, denunciavam, iam para frente das fábricas, colocavam empre-
sas na Lista Suja, como fazia a Amda. O outro lado era o poder público que, 
em Minas, vinha se aparelhando para atender a essa demanda da sociedade. 
Para isso, houve a criação do Capam, fundação da Feam, criação da Semad e a 
entrada em vigor de todo um conjunto de leis que embasavam sua ação. 

No setor empresarial, algumas empresas saíram na frente. Outras 
demoraram um pouco mais a entender as mudanças que estavam em cur-
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so. Estas foram obrigadas a se adequar meio que na marra. Algo semelhante 
àqueles aviões-tanque que fazem o abastecimento de aeronaves de guerra 
em pleno voa. Uma das empresas que estiveram nessa situação foi a Araxá 
Fertilizantes (Arafértil), atualmente pertencente ao grupo Bunge. A Compa-
-nhia foi fundada em 1971, a partir de uma associação entre o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o grupo Santista e a 
Cia. Nacional de Cimento Portland ltaú. O objetivo era a exploração da mina 
de fosfato de Araxá, arrendada à antiga Companhia Agrícola de Minas Gerais 
(Camig), atual Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemig). 

Sua atuação não teria sido causa de tanta polêmica não fosse o fato 
de estar localizada praticamente ao lado do Grande Hotel do Barreiro de Ara-
xá e da Mata da Cascatinha, que, por sua vez, é responsável pela manutenção 
da vazão da fonte de água mineral Dona Beja, local em que a lendária perso-
nagem da história do centro-oeste mineiro teria se banhado. 

A empresa queria ampliar sua produção de fosfato. Para isso, pre-
tendia minerar abaixo da cota para a qual havia sido autorizada pelo Capam. 
O problema era que, para isso, a Mata da Cascatinha teria de ser removida, 
com o que não concordavam os ambientalistas. O resultado é que o processo 
de licenciamento da empresa foi derrotado quase que por unanimidade no 
Capam. Para se regularizar, a Arafértil foi obrigada a cumprir uma série de 
condicionantes. 

Foi a maior derrota sofrida até então por uma empresa naquele ple-
nário e um arraso para a imagem da Companhia, que para recuperar a cre-
dibilidade, atuou em duas frentes. A primeira foi contratar uma empresa de 
publicidade de São Paulo. O objetivo era iniciar um processo transparente de 
relacionamento com a comunidade local e os ambientalistas. A segunda fren-
te visava adequar as ações da empresa às normas da legislação ambiental. 

Essa empresa de publicidade de São Paulo me visitou na Assembleia. 
Eles se queixaram que apesar de todo o trabalho de readequação de suas 
operações em Araxá ao que determinava a legislação, eles não estavam con-
seguindo convencer os públicos com os quais a empresa buscava melhorar 
seu relacionamento. Foi então que eu fiz a eles um desafio: 

-Vocês têm medo de alguém ir visitar a empresa e ver algo que não 
deveria ver? 



Eles responderam que não, que em Araxá estava tudo bem. Então eu 
aconselhei que convidassem as pessoas para irem até lá. Sugeri que chamas-
sem, entre outros, Ângelo Machado e Hugo Werneck, do Centro para a Con-
servação da Natureza, Maria Dalce, da Amda, e a mim. Poderia ser uma visita 
isolada ou em comitiva. Isso não iria fazer muita diferença. O que importava 
mesmo é que eles visitassem a empresa. Perguntaram-me se eu toparia. Eu 
disse que sim. 

Lembro-me de que eles convidaram também o Secretário de Meio 
Ambiente, Octávio Elísio Alves de Brito; e o presidente da Feam, José Cláudio 
Junqueira, além de vereadores da cidade. No meu caso, fui para Araxá no final 
de semana de Carnaval e, na segunda-feira, eles me buscaram no hotel para a 
visita. Embora eu não fosse um técnico especializado em mi-neração, não vi 
nada que pudesse ser considerada como uma infração à le-gislação ambiental. 

Depois de toda essa preparação, chegou o dia em que o pedido de 
concessão da licença ambiental solicitada pela Arafértil seria votado pelo 
plenário do Copam. Nessa reunião, um técnico da empresa fez uma longa 
exposição sobre as medidas que haviam sido colocadas em prática para a 
correção dos problemas apontados anteriormente, bem como o que ainda 
iria ser implantado. Nesta segunda votação, o resultado se inverteu e, por 
unanimidade, eles conseguiram a licença. A Arafértil é, até hoje, um exemplo 
clássico de reversão de posicionamento na área ambiental. Um modelo de 
comportamento que os empresários deveriam adotar. Uma regra básica para 
as empresas é não serem prepotentes. 
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A IDA PARA BRASÍLIA 

Mais um passo na 'graduação' 
Em 1998, depois de três mandatos de deputado estadual, achei que 

era a hora de dar mais um passo na "graduação" de minha carreira políti-
ca. Foi aí que decidi disputar uma cadeira de deputado federal. Dito e fei-
to. Disputei a eleição e consegui "mudar de patente". Fui eu de "mala e cuia" 
para Brasília. Isso faz pensar em uma discussão de fundo muito interessante. 
Quanto tempo um deputado deve permanecer no mandato? Há quem ache 
que dois períodos; outros acham que três. Hoje, penso que a pessoa não deve 
ficar ad aeternum no cargo. Depois de dois a três mandatos, a pessoa tem de 
dar um jeito na vida. Em minha trajetória na Assembleia Legislativa, eu dei-
xei uma marca muito forte na área ambiental, marca essa que perdurou por 
um bom tempo. Isso ocorreu não só pelos projetos que se tornaram lei como 
também pelos trabalhos dos quais estive à frente, mas tudo tem limites. 

O primeiro é que a faixa constitucional que o deputado estadual tem 
para legislar é muito restrita. Em meio ambiente, ainda havia muito para se 
fazer, o que não ocorria, por exemplo, na área política. Não há como o depu-
tado estadual legislar sobre temas políticos. A reforma política é uma prer-
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rogativa do deputado federal. Então, o que aconteceu foi que, depois de um 
certo tempo, quando se passa a conhecer todas as limitações impostas ao seu 
campo de atuação, aparece, naturalmente, um certo desejo de transpor estes 
limites. No meu caso, a solução era tentar uma cadeira de deputado federal. 
Havia, também, uma razão de natureza familiar. É que meu irmão, Aloísio 
Vasconcellos, que era deputado federal, tinha perdido a eleição de 1994. Não 
foi reeleito e estava decidido ã não ser mais candidato. Na Assembleia, eu já 
tinha fechado meu ciclo. Não havia mais nada a fazer por lá. 

Hoje, se puder ser deputado federal sem fazer campanha financista 
eu topo. Digo isso porque tenho muito mais vontade de ser vereador ou de-
putado federal do que deputado estadual. Acho que as assembleias são, de 
modo geral, extremamente dependentes dos governos estaduais. Com isso, 
as ações do deputado estadual acabam ficando muito limitadas. Já o vereador 
e o deputado federal têm um campo muito maior de atuação legislativa. No 
meu último ano do mandato de deputado estadual, a única coisa que me dava 
prazer eram as questões ligadas à área ambiental porque o resto era receber 
prefeito, levar prefeito para despachar com secretários e tudo mais que com-
põe aquela formalidade burocrática da qual vem a dependência à qual me 
referi acima. 

Durante esses 12 anos como deputado estadual, em dez eu fui da 
base de governo. Apenas no final do mandato de Newton Cardoso e no final 
do governo de Eduardo Azeredo é que fui oposição. 

Em 1998, o PL não apoiou Eduardo Azeredo, mas sim Itamar Franco, 
que acabou vencendo a eleição. Em grande parte de minha vida parlamentar, 
fui um deputado da situação, porém nunca me desviei da ideia que tinha de 
que o deputado tem por obrigação intervir na realidade. Isso se faz por meio 
de sua ação política e parlamentar. Nunca fui daqueles deputados que gasta-
vam todo o seu tempo de secretaria em secretaria atrás de favores do governo. 

Em um ponto, entretanto, deputados federais e estaduais se igualam. 
É que para se reelegerem, os dois têm de gastar muita sola de sapato durante 
a campanha. Têm de viajar pelo interior, visitar as bases, participar de incon-
táveis reuniões com apoiadores, tomar muito cafezinho e gastar muita prosa. 
Durante minha primeira campanha para deputado federal, eu também viajei 
muito, ampliei minhas bases e tive a coragem de desafiar o governador Edu-



ardo Azeredo, que ainda estava às voltas com o rescaldo da greve dos praças 
da Polícia Militar de Minas que, em junho de 1997, parou a capital mineira. 

Desse movimento, surgiram várias lideranças, que acabariam entran-
do para a política e se elegendo tanto deputado estadual quanto federal. Todo 
esse processo se deu contra a vontade de Eduardo Azeredo, que havia pedido 
aos líderes dos partidos políticos com assento na Assembleia que não acei-
tassem a filiação de lideranças oriundas da greve dos PMs: Cabo Júlio, Cabo 
Moraes, Sargento Rodrigues. Eu não segui essa orientação e filiei os três ao 
PL. A ficha deles ficou escondida por muito tempo. Quando o sujeito está na 
ativa (militares e juízes) ele não pode se filiar a um partido político, mas tem 
a prerrogativa de, nos quatro meses antes da eleição, pedir o afastamento da 
função que exerce e se tornar candidato. É diferente do cidadão comum, que 
precisa de um ano de domicilio eleitoral e seis meses de filiação partidária. 

Na primeira eleição que disputou, o Cabo Júlio recebeu mais de 200 
mil votos. Foi uma votação estrondosa, muito acima do coeficiente eleitoral. Eu 
tive uns 50 mil votos. Pelo PL, foram três os deputados federais eleitos: Cabo 
Júlio, Glaycon Terra Pinto Junior ("Glaiquinho" como era chamado) e eu. Tive 
uma votação boa para deputado federal. Quem me ajudou muito nisso foi o 
Cabo Júlio, que puxou muitos votos para o PL. Nessa eleição, consegui ampliar 
bem minhas bases na região do Vale do Suaçuí. Ampliei um pouco, mas menos, 
na região de Ponte Nova, minha terra natal, e mantive bem a votação em BH. 

Na eleição seguinte, de 2002, consegui aumentar ainda mais minha 
votação. Cheguei a mais de 70 mil votos. Isso foi possível porque o deputado 
federal dispõe de um instrumento que o deputado estadual também tem: a 
emenda parlamentar, que, se for usada de maneira útú e ética, rende votos. 
Ela funciona da seguinte forma: todo ano, durante a tramitação do Orçamen-
to da União, o deputado federal indica obras ou ações que pretende executar 
em sua região eleitoral. Para isso, destina, via emenda parlamentar, os recur-
sos necessários para que ela se torne realidade. Quando isso ocorre, o depu-
tado informa à sua base eleitoral que aquela obra ou ação se tornou realidade 
graças a uma emenda de sua autoria. É assim que funciona. 

A emenda parlamentar é objeto de críticas. Não me incluo entre os 
que defendem o fim deste instrumento de ação política. Ela pode dar margem 
a desvios? Pode, mas pode também ser útil. Quando um deputado destina 
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recursos, por exemplo, para uma instituição pública de saúde que está à mín-
gua em sua base eleitoral, ele está realizando um trabalho de interesse social. 
Isso porque a máquina pública federal é tão grande que, muitas vezes, não 
consegue perceber demandas muito localizadas. 

Baixa visibilidade 
o deputado federal tem o seu lado bom, que é o de ter um campo de 

ação muito maior que o do deputado estadual, todavia tem também o seu 
lado ruim. O principal problema é a baixa visibilidade. A Assembleia tem 
77 deputados. Quando um deputado faz um discurso, uns 15, bem ou mal, 
o ouvem. A Câmara Federal tem 513 deputados. Lá, no momento em que um 
deputado faz um discurso, por mais importante que seja, em geral, uns dez 
deputados o ouvem e prestam atenção. Eu já tinha uma certa noção dessas 
coisas. Mesmo assim, fui para Brasília com muito entusiasmo e muita garra 
porque vi na passagem para deputado federal a oportunidade de me fixar 
como uma referência nacional na área de meio ambiente e também na de 
turismo à qual eu estava me dedicando já há algum tempo. Em Brasília, o de-
putado podia participar de duas comissões temáticas. Eu optei pelas de Meio 
Ambiente e de Economia, na qual a questão do turismo estava inserida . 

Comissão de Meio Ambiente 
Vinte anos separam 1972 de 1992. Em 1972, quando foi realizada a 

primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocol-
mo, na Suécia, o meio ambiente não contava com muitos defensores no par-
lamento brasileiro. Apenas para recordar, na Câmara Municipal de Belo Hori-
zonte, eu fui o primeiro vereador a apoiar a causa. Isso só ocorreu em 1983. 
Em 1992, um forte impulso à causa ambientalista foi dado com a realização, 
no Brasil, da Rio-92, a segunda Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente. Naquele ano, todos os estados brasileiros, bem como as principais 
capitais, já possuíam estruturas especializadas na área ambiental. O governo 
federal também se aparelhou para isso. Criou o Ministério do Meio Ambiente 
e o lhama, que foi fruto da fusão de três autarquias federais: Superintendên-
cia de Desenvolvimento da Pesca (Sudepe ), Superintendência de Desenvol-
vimento da Borracha (Sudhevea) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 



Florestal (IBDF) e a Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema). Na época 
da criação do lhama, a atuação do governo federal em meio ambiente esta-
va tão fragmentada que havia até um comentário muito jocoso que ilustrava 
bem essa situação: dizia-se que o jacaré, se estivesse na água, a responsabi-
lidade por sua preservação seria da Sudepe. Se saísse d'água, passaria para 
outra esfera: a do IBDF. Podia até ser uma gozação, mas não se podia negar 
que tinha um fundo de verdade, pelo menos do ponto de vista simbólico. A 
criação do lhama acabou com a piada e foi boa para o país. 

Assim, quando eu fui eleito para meu primeiro mandato de deputado 
federal, em 1998, o cenário jil era mais animador. Em Brasília, um dos ícones da 
causa ambiental era Fernando Gabeira, que entrou para a política como guer-
rilheiro da esquerda tradicional, mas voltou do exílio esverdeado. Abraçou a 
defesa do meio ambiente, foi um dos fundadores do Partido Verde e, em 1994, 
foi eleito deputado federal pela legenda que havia ajudado a fundar. Portanto, 
em 1998, ele também já estava na estrada dos parlamentares ambientalistas. 

Na Comissão de Meio Ambiente, estavam também, entre outros, Ja-
ques Wagner, da Bahia, um engenheiro florestal do Paraná chamado Luciano 
Pizzato e o deputado Márcio 13ittar, eleito pelo Acre e que depois se candida-
tou, sem conseguir eleger-se, a prefeito de Rio Branco e a governador do Es-
tado. Sarney Filho também havia sido eleito deputado em 1998, mas tornou-
-se ministro do Meio Ambiente no segundo mandato do presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

Igualmente importante foi Pábio Peldman, que havia desempenhado 
papel de destaque na defesa de temas ligados ao meio ambiente na Cons-
tituinte e nos anos que se seguiram. Entretanto, perdeu a eleição de 1998, 
quando tentaria um novo mandado de deputado federal. roi derrotado pela 
Lei do Rodizio, que reduziu em 20% o volume de carros em circulação na 
Região Metropolitana de São Paulo. Fábio Feldman era secretário de Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo e foi um dos ferrenhos defensores dessa lei, 
cujo objetivo era reduzir os casos graves de poluição do ar na região. 

Atropelando o rito 
Em 1999, a bancada ambientalista não era das mais numerosas, mas 

era muito presente naquilo que realmente importava defender. Muitas vezes, 
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a ação consistia em fazer o "dever de casa". Naquele ano, os funcionários 
do lhama estavam em greve. O ministro do Meio Ambiente era José Sarney 
Filho; o secretário-executivo, José Carlos Carvalho. Eu era deputado novo, de 
primeiro mandato e todo deputado novato fica doido para mostrar serviço. 
Fui procurado pelos servidores do lhama, que queriam ver aprovado, ainda 
naquele ano, o projeto de lei que reajustava seus salários. Prometi trabalhar 
para que fosse aprovado porque entendia que um órgão no qual os servido-
res não são remunerados adequadamente não funciona. 

O problema é que naqueles dias, em dezembro de 1999, estava sendo 
finalizada a discussão do Orçamento da União. Depois de votado o orçamen-
to, não se vota mais nada. Os deputados vão para seus estados e só retornam 
a Brasília no ano seguinte, em fevereiro. Portanto, se o projeto de aumento 
dos salários dos servidores do lhama não fosse aprovado naqueles dias, eles 
teriam de aguardar mais alguns meses e neste final de 1999, ninguém es-
tava preocupado em votar outra coisa que não fosse o orçamento. Naquele 
dia, o projeto que interessava aos servidores do lhama estava na pauta de 
Câmara, junto com o Orçamento da União. Portanto, eu precisaria ser muito 
ágil. Assim que o aumento salarial foi aprovado na Câmara, passei a mão no 
projeto, coloquei-o debaixo do braço e fui correndo para o Senado. O objetivo 
era garantir que fosse aprovado ainda naquele dia, pondo fim à greve. Na 
época, todo ministério tinha um assessor parlamentar no Congresso. Cabia a 
ele acompanhar a tramitação dos projetos e o andamento das questões que 
interessavam ao ministério que representava. De certa forma, não deixa de 
ser uma intromissão do Executivo no Legislativo. A assessora parlamentar 
do Ministério do Meio Ambiente, que estava ansiosa para ver a greve acabai~ 
chamava-se Irismar. Era uma moça bonita, simpática e muito agradável. Ela 
estava de salto alto e, quando o projeto de aumento salarial dos servidores foi 
aprovado na Câmara, veio correndo atrás de mim, pedindo que eu não obede-
cesse ao rito de tramitação de projetos de uma casa legislativa para outra: 

-O senhor pode levar o projeto para o Senado? 
Eu virei para ela e disse: 
-Já estou levando, já estou levando! Vamos embora, lrismar! 
Irismar estava doida para ver o projeto aprovado e acabou me con-

vencendo a não cumprir o rito. Ainda mais que o aumento já havia sido acor-



dado com o presidente da República e não iria nem ser discutido no Senado. 
Eu tinha pressa em chegar ao Senado. Atravessei o tapete verde da Câmara 
e cheguei ao tapete azul. Era o sinal de que eu já estava no Senado. Quando 
cheguei lá, um funcionário me questionou pelo que eu estava fazendo. 

- O senhor não pode f~tzer isso não. 
Respondi a ele que não havia como voltar atrás. 
-Já fiz. 
Aí ele me cobrou o documento que formalizava a tramitação do pro-

jeto de uma casa para outra. Respondi que era uma questão de urgência e que 
o despacho viria logo em seguida. 

Vendo-me ali, tão esbaforido, o rapaz acabou cedendo. 
- Vou aceitar porque o senhor é deputado. Se fosse um assessor do 

senhor, eu não aceitaria de jeito nenhum. 
Para evitar que viesse a ter problemas com seus superiores pelo seu 

gesto, procurei tranquilizá-lo. 
- Pode aceitar. Pode aceitar. O projeto já foi votado e aprovado pela 

Câmara. 
Imediatamente, o funcionário deu entrada no projeto, enviando-o 

na mesma hora para votação. Graças ao apoio administrativo dele, a votação 
ocorreu no mesmo dia. Os servidores do Ibama me devem esse esforço. Pode 
ter sido esforço físico, mas foi um que deu resultado. lrismar ficou muito sa-
-tisfeita porque o que ela queria era resolver o problema, mas de jeito ne-
nhum poderia ter feito o que eu fiz. 

Quando me tornei deputado federal a discussão das questões am-
bientais já ocorria na Câmara dos Deputados, embora estivesse menos avan-
çada do que eu imaginava. Eu não cheguei lá pensando em apresentar proje-
tos inovadores. Fui para conhecer, para aprender. Na verdade, lá na Câmara 
é fácil apresentar projeto de lei. O difícil é conseguir que o projeto tramite e 
seja aprovado. É tudo muito moroso. Os deputados não têm interesse. O re-
sultado concreto é que o projeto não anda, mas não anda de jeito nenhum. Na 
verdade, quem pauta a Câmara e o Senado é o Governo Federal. Os projetos 
dos deputados ficam meio a reboque. 

A despeito de tudo isso, tenho consciência de que fui um deputado 
muito atuante. Meu trabalho foi, inclusive, reconhecido pelo jornal Folha de 
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São Paulo, que, com base em seus critérios, assim me definiu nos seis anos 
que em que fui deputado federal. Era um "parlamentar muito atuante" - que 
é a melhor qualificação dada pelo jornal. Além da área de meio ambiente, eu 
tinha uma atuação também no turismo. O problema é que a atividade parla-
mentar, por si só, não dá projeção política. Pode até dar um certo nome. Nós 
nos tornamos conhecidos e nos chamam para participar de eventos sobre o 
tema, mas não passa disso. Pois o que dá projeção política são os temas da 
política. Isso ocorre quando o parlamentar assume e liderança do partido 
e, com isso, passa a falar em nome do partido. Porém, trabalhar com temas 
específicos foi uma opção que eu fiz. Portanto, não tinha do que me queixar, 
pois acho que fiz um trabalho setorizado, é verdade, entretanto, nem por isso, 
menos importante. 

O reconhecimento que vem com o tempo 
Em qualquer atividade que nos desempenhemos, se fizermos isso 

com seriedade, mais cedo ou mais tarde, o reconhecimento de nosso trabalho 
vem. Da mesma forma que, em 1998, eu ajudei os servidores do lhama, algum 
tempo depois usei meu mandato para interferir em defesa de uma empresa 
mineira da área de reflorestamento - a Plantar - que estava tentando usu-
fruir dos bene-fícios do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), mas 
não conseguia. Eu conhecia o trabalho da Plantar. No momento da discussão, 
em 1991, da Lei Florestal mineira, resultante de um projeto de minha autoria, 
compreendi bem a importância do reflorestamento para a manutenção das 
áreas de mata nativa no Estado. Então, quando uma empresa de refloresta-
mento me procurava, era minha obrigação apoiá-la porque esse gesto signi-
ficava defender a biodiversidade. Pena muitos não terem, ainda hoje, essa 
compreensão. 

A Plantar era uma empresa sólida. Tinha estrutura, tinha lastro. Só não 
tinha a chamada carta de anuência. A expectativa da direção da empresa era de 
que eu fizesse essa ponte. Foi o que realmente fiz. Eu já conhecia os diretores 
da Plantar. Sabia que era uma empresa séria. Se fosse uma empresa na qual eu 
não tivesse confiança, não usaria meu mandato para levá-la ao ministério. 

Para marcar a audiência, recorri a lrismar, a gentil funcionária do 
ministério do Meio Ambiente que, alguns meses antes, correu atrás de mim 



na Câmara dos Deputados na época da votação do projeto de aumento sala-
rial para os servidores do Ibama. Da mesma forma que eu a havia ajudado, 
desta vez foi ela que me fez a retribuição. Para dar andamento ao pleito da 
Plantar, ela conversou com a assessoria parlamentar do Ministério da Ciência 
e Tecnologia e, a partir dessa articulação, acabei sendo recebido pelo então 
ministro Ronaldo Sardenberg. No dia da reunião, estávamos lá dois diretores 
da Plantar, Marco Antônio Fujihara, um consultor da empresa, e eu. Eu me 
apresentei ao ministro: 

- Sou deputado federal, ligado à causa ambiental, mas confesso ao 
senhor que não entendo muito sobre Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, 
porém Fujihara vai explicar tudo para o senhor. 

Assim que acabei de me apresentar, o ministro foi direto ao assunto. 
- Não se preocupe, deputado Ronaldo, quando minha secretária me 

falou da reunião, eu entendi e vi que os senhores precisavam era apenas de 
uma carta de anuência. Eu já assinei a carta, que está aqui. 

Ele me entregou o documento e os diretores da Plantar riam de ore-
lha a orelha. Assim que Sardenberg terminou de falar, Fujihara pediu a pala-
vra e começou a explicar para ele o que era o MDL. Aí eu dei um tapa na mesa 
e disse: 

- Fujihara, pare de falar. Nós já conseguimos a carta, vai que você fale 
uma coisa de que o ministro não goste e aí.. .. 

Falei brincando, mas era só para dar um fim à reunião. Se já havíamos 
cumprido a missão, não havia porque esticar o papo. Era uma coisa muito 
simples o que precisava ser feito. Eles ficaram gratos pela minha disponibili-
dade e acessibilidade. A Plantar fez o empreendimento, que gerou emprego e 
renda para muita gente e eu não fiz nada além de ter sido uma ponte entre os 
dois lados. Citei esse episódio para ressaltar a ideia de que o deputado fede-
ral que quiser trabalhar em Brasília tem muito o que fazer, desde que tenha 
prazer naquilo que f~1z. 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 
Durante os seis anos em que fui deputado federal, de 1999 a 2004, 

sempre dividi minha ação em duas frentes: uma era como político, a outra 
era como parlamentar. Sei que a fronteira que separa uma da outra costuma, 
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muitas vezes, ser muito tênue, mas ela existe e eu sei bem quais são os limites 
de uma e de outra. Procurei fazer essa separação porque a atividade parla-
mentar é muito rica e nos dá a possibilidade de deixar uma herança positiva 
para as gerações futuras, na forma, por exemplo, de um projeto de lei que 
contribui para mudar o que esteja errado ou precisa ser aperfeiçoado. 

Essa era, por exemplo, a situação do Brasil em relação à destinação 
de seus resíduos sólidos. Até o final dos anos de 1990, a maior parte dos 
municípios brasileiros ainda mantinha seus lixões. Neles, em condições sub-
-humanas, crianças e idosos se misturavam a uma multidão de seres mal-
trapilhos que faziam a catação de lixo para sobreviverem. Isso sempre me 
preocupou quando eu viajava e via, normalmente nas margens das rodovias, 
os lixões, o que constitui uma triste lembrança. 

Por isso, no momento em que tomei posse como deputado federal, 
eu tinha em mente a ideia de fazer algo para mudar aquela realidade infeliz. 
Foi quando descobri que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 
tinha uma proposta muito bem desenhada de projeto de lei para dar ao país a 
sua Política Nacional de Resíduos Sólidos. Fui, então, ao secretário-executivo 
do Ministério do Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, para conversar so-
bre a possibilidade de transformar a proposta do Conama em um projeto de 
lei. José Carlos me respondeu que não havia problema nenhum. Levei, então, 
uma cópia da proposta e tive minha primeira surpresa: não imaginava que 
fosse tão extensa, tão completa. Tanto era que a funcionária do meu gabinete 
que ficou com a responsabilidade de digitar o projeto gastou uns três dias até 
deixar o texto no ponto de ser apresentado como um projeto de lei. 

Após fazer isso, eu também estudei muito o assunto. Afinal, eu havia 
me apropriado de uma ideia que não era minha. Protocolado o projeto, enfim, 
ele iniciou sua tramitação. Aí eu comecei a perceber o quanto ele era importan-
te, pois mexia com a regulamentação de um tema para o qual não havia ainda, 
um marco legal que definisse as responsabilidades do poder público, em suas 
três esferas, diga-se de passagem, da sociedade civil e também do empresa-
riado. Esse era um de seus méritos. Tanto que, aos poucos, à medida que sua 
tramitação avançava, a proposta passava a ser objeto de matérias na imprensa. 

Ao mesmo tempo, eu começava a ser chamado para fazer palestras 
sobre o assunto. Certa vez, fui convidado a debater o assunto com empresá-



rios do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (Ciemg), que é ligado 
à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Fiquei assus-
tado e, ao mesmo tempo, feliz quando percebi a presença de empresários de 
São Paulo, que vieram a Minas especialmente para discutir o projeto. Fui me 
dando conta de que o assunto era mais importante do que eu imaginava. 

Pesquisando sobre o tema no Congresso, descobri que, desde 1991, 
havia um projeto em tramitação no Senado que tratava exclusivamente da 
destinação dos resíduos da área de saúde. Em outras palavras, a minha pro-
posta não era tão original assim. Por já existiram outras semelhantes, meu 
projeto foi "apensado", como se diz no jargão parlamentar, ou anexado, para 
ser mais claro, a uma das que já estavam em tramitação na Casa. Aí é que 
vinha o problema. A tramitação das propostas já existentes ocorria muito de-
vagar, quase parando, sendo mais preciso. Então, eu me dei conta de que se 
eu deixasse o assunto correr nesse ritmo, nós chegaríamos ao final do século 
sem que se vislumbrasse para o problema dos lixões uma solução, porém 
para minha surpresa, o tema começou a despertar interesse no governo e 
também na própria Câmara, que acabou criando uma comissão especial para 
discutir o assunto. O objetivo era debater não só o meu projeto, mas todos 
os que estavam em tramitação na Casa. Aí ocorreu a ampliação da discussão, 
que não ficou restrita a Brasília. Uma das reuniões da comissão especial foi 
em Minas. O problema é que esse acordar se deu meio tardiamente. O man-
dato dos deputados - incluindo-se aí o meu - chegou ao fim, bem como o 
governo Fernando Henrique Cardoso e nenhum dos projetos foi votado. 

Em 2003, já no governo Lula, descobrimos que os projetos que visa-
vam a instituir no país uma política nacional de resíduos sólidos não avança-
vam devido ao setor de pneus, que é um segmento muito forte no país. O Bra-
sil tem uma frota de aproximadamente 90 milhões de veículos que utilizam 
pneus, segundo dados de dezembro de 2015 do Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran). Desse total, mais da metade (50 milhões) são automó-
veis de passeio. Cada um tem, no mínimo, quatro pneus. Se incluirmos cami-
nhões e ônibus, esse número aumenta substancialmente. Só por aí é possível 
ter uma ideia do peso econômico da indústria de pneus no país. 

No próprio segmento, havia uma disputa, entre os fabricantes de 
pneus novos e os remoldados, que é a designação técnica dada aos antigos 
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pneus "recauchutados". Era uma briga de pesos pesados, diga-se de passa-
gem. Assim, para que o projeto pudesse ser aprovado, houve uma readequa-
ção, um enxugamento do texto referente aos pneus de tal forma que fosse 
possível um consenso em torno do assunto que viabilizasse a aprovação do 
projeto como um todo, o que acabou ocorrendo, sete anos depois, em agosto 
de 2010. O texto final não é exatamente o que eu apresentei, mas é baseado 
nele em grande parte. 

Quem sancionou a lei foi Lula. Esse mérito - o de ter bancado a pro-
posta- ele tem, diferentemente de Fernando Henrique, que não se interessou 
pelo assunto. O importante é que com a entrada em vigor da lei que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Brasil passou a ter um marco legal 
para essa questão. É uma lei muito avançada, pois define o papel do poder 
público, dos catadores e da iniciativa privada, institui a logística reversa e fixa 
prazo para o fim dos lixões. Esse prazo venceu em agosto de 2014. Não foi 
cumprido, mas também teve o seu mérito, pois acelerou o processo. Muitas 
prefeituras se ajustaram à lei. As que não o fizeram sabem que têm um dever 
de casa a ser feito e, com certeza, estão, de uma forma ou de outra, procuran-
do adaptar-se ao texto legal. 

Fazendo um balanço dos avanços propiciados pela lei, eu diria que 
avançamos pouco e em poucas áreas. Na questão da logística reversa, avança-
mos bem. Alguns setores industriais já têm a logística reversa acertada com o 
governo.,Muitos municípios, também por causa da lei, já saíram de lixão para 
o aterro controlado. Outros passaram de aterro controlado para aterro sani-
tário. Apesar disso, estamos ainda muito aquém de onde deveríamos estar. 
Avançamos na erradicação dos lixões, mas muito menos do que devíamos e 
poderíamos ter feito. Isso porque o Governo não pressionou, não ofereceu as 
condições técnicas e financeiras que deveriam ter sido dadas aos prefeitos. 
Se alguém procura o município com uma ideia dessa, o prefeito irá dizer que 
o município está quebrado, que não tem dinheiro. 

O erro da Política Nacional de Resíduos Sólidos foi o prazo curto -de 
somente quatro anos - dado aos prefeitos. É muito pouco tempo. Passamos 
19 anos discutindo o assunto e, na hora em que a lei é aprovada, damos aos 
prefeitos apenas quatro anos. O prazo deveria ter sido maior, mas não elásti-
co demais. Talvez uns oito anos tivesse sido o mais justo. 



Além de financiamento, faltou um apoio técnico mais efetivo aos mu-
nicípios. Hoje muitos dos que conseguiram implantar estruturas para tria-
gem ou descarte dos resíduos, não operam bem esses equipamentos. Não 
tenho a menor dúvida que a solução para isso se chama consórcio, com os 
municípios se juntando, seja para operar, em conjunto, um aterro sanitário, 
seja para operar os sistemas de geração térmica de energia. 

De toda forma, não sou otimista ao ponto de acreditar na aplicação 
total da lei. Contudo, creio que grande parte dela deverá ser transforma-
da em realidade, até porque a sociedade tem cobrado demais uma solução 
para o problema. Hoje, cada pessoa gera, em média, 380 quilos de lixo por 
ano, se-gundo a publicação "Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil", da 
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(Abrelpe ), porém chegar à solução ideal, com a redução do volume de lixo 
produzido, não é fácil. Assim como os municípios, a indústria também está 
muito devagar nessa questão. 

É preciso que o setor como um todo assuma a logística reversa como 
uma responsabilidade sua. A indústria lucra ao vender seu produto, mas o / 
ônus da disposição do resíduo dele resultante fica com o poder público. É { 
mais ou menos o que ocorre na cidade quando o poder público autoriza a \ 
verticalização de determinada área. A indústria da construção civil lucra com 
a venda dos imóveis, mas cabe ao poder público o ônus ampliar os acessos e 
a oferta dos equipamentos urbanos que ficam sob sua responsabilidade. 

Viagem à Antártida 
É muito gratificante quando se sente que seu trabalho está sendo re-

conhecido. Esse reconhecimento vem, muitas vezes, de onde menos se ima-
gina. Um desses momentos foi quando, em 2000, recebemos - outras auto-
ridades e eu - o convite para conhecermos a base da Marinha brasileira na 
Antártida, a mesma que foi destruída por um incêndio em fevereiro de 2012. 
O convite me foi feito porque eu já tinha um papel de realce como ambien-
talista na Câmara dos Deputados. O convite veio da Marinha, mas os convi-
dados foram levados pela Aeronáutica em um avião de carga. É uma viagem 
sem nenhum conforto, porém, se eles me convidaram é porque alguma coisa 
de importante eu havia feito. Foi como aquele convite que recebi para visitar 
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a ONU, em 1989, no qual fiz o questionamento sobre o Partido Verde. 
A viagem até a Antártida é longa. O voo sai do Rio de Janeiro e, pri-

meiro, faz uma parada na base da Força~Aérea Brasileira em Santa Maria. 
no Rio Grande do Sul. De lá, o voo segue para a cidade de Punta Arenas, no 
extremo sul do Chile. Lá, já era possível sentir a influência do clima. Devido 
ao buraco na camada de ozônio, havia a recomendação de que não nos ex-
puséssemos ao sol entre 10h e 15h. Ao chegar, fomos advertidos de que uma 
exposição direta ao sol por sete minutos poderia causar queimaduras graves. 
Para evitar problemas, ainda mais no meu caso, que tenho a pele muito clara, 
fiz o que me recomendaram e evitei ao máximo o sol. 

A camada de ozônio é uma área da estratosfera (20 a 35 quilômetros 
de altitude) na qual ocorre uma elevada concentração do gás ozônio. Essa 
camada funciona como uma espécie de escudo protetor contra os raios ul-
travioletas emitidos pelo sol, pois absorve cerca de 90% dessa radiação. Sem 
ela, a vida humana na Terra seria impossível de existir. Em 1983, cientistas 
detectaram a existência de uma enorme falha nessa cobertura na altura da 
Antártida. A causa era o uso do gás CFC (clorofluorcarbono) que, em contato 
com os raios ultravioletas, quebra as moléculas de ozônio, destruindo-as. O 
problema foi solucionado com a proibição de uso do CFC. Hoje, os buracos na 
camada de ozônio ainda existem. Porém, sua dimensão é dez vezes menor do 
que chegou a ter em sua época mais grave. A previsão é de que até o ano de 
2050 essas falhas deixem de existir. Porém, na época de minha visita à Antár· 
tida, o buraco na camada de ozônio era um problema ambiental sério. 

Pernoitamos em Punta Arenas por três noites antes de seguir para 
a Antártida. Nos dias em que passamos lá esperando a janela - que acabou 
não se abrindo - para a decolagem em direção à Antártida, além de comer e 
beber, arrumamos algumas coisas para fazer. Eu, por exemplo, fui conhecer 
uma fazenda para a criação de lhamas, um mamífero típico dos Andes cuja lã 
é muito utilizada para a produção de roupas de frio. O problema é que depois 
de dias aguardando a janela para o voo, chega um momento em que se pensa 
até em desistir e voltar. Eu sempre fui muito "caxias" em relação ao proces· 
so parlamentar. Não gostava muito da ideia de estar ausente de Brasília por 
muito tempo. Em Punta Arenas, o frio era congelante, principalmente para 
mim, que fui nascido e criado em uma cidade quente da Zona da Mata mi· 



neira e nunca apreciei muito o frio. Contudo, em Punta Arenas, eu não tinha 
muita opção. Pela manhã, vestíamos roupas e mais roupas, uma por cima da 
outra. O kit era fornecido pela Marinha era completo: ceroulas, toucas, luvas, 
meias, óculos, bota e capacete. Estávamos sempre prontos para embarcar a 
qualquer hora até o instante em que eles avisavam que naquele dia não iria 
dar para fazer a viagem. A razão era uma só: o tempo não abria, ou, para usar 
a frase deles que encerrava o assunto por aquele dia: 

- O tempo não deu janela. 
Eu sentia que eles tinham realmente um cuidado redobrado conosco, 

pois estavam levando autoridades. Comigo viajaram Paulo Delgado, deputa-
do federal pelo PT e Teori Zavascki, que hoje é ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), mas que, na época era juiz do Tribunal Regional Federal (TRF) 
do Rio Grande do Sul. 

Quando se desce na Antártida, a primeira visão é espetacular. O que 
mais nos chamou atenção foi o tamanho do continente gelado e o nosso 
desconhecimento acerca dele. Descemos na base aérea existente em território 
chileno. Lembro-me de que, quando chegamos, o tempo estava bom e nem 
tão frio estava. Lei, havia uma loja de souyenirs para turistas. Aproveitei 
para comprar uma caneca com o nome do ex-presidente Eduardo Frei - que 
governou o Chile de 1964 a 1970, quando passou a faixa presidencial para 
Salvador Allende, e dei nome à base aérea na qual descemos em território 
chileno. Logo ao chegar lei, vi um posto telefônico e resolvi ligar para minha 
mãe. Falei como se estivesse conversando com ela na mesma cidade tão boa 
que estava a ligação. 

Como bom atleticano que sou, levei na bagagem uma camisa do Galo. 
Assim que chegasse à Antártida, eu iria tirar uma foto vestido com ela em ho-
menagem ao "campeão do gelo". Fiz a foto e, depois, a mostrei para algumas 
pessoas, mas era algo muito restrito. Se fosse hoje, seria uma das fotos que 
eu postaria no Facebook, porém como estávamos em 2000, nem de longe eu 
poderia imaginar que, quase duas décadas depois, estaríamos tão conecta-
dos. Hoje, na base chilena, com quase absoluta certeza, há sinal de Internet 
wi-fi. Assim, de lá mesmo eu poderia ter postado a foto do "campeão do gelo". 
No entanto, como estávamos 'em 1998, nem a foto revelada eu tinha. Tive de 
esperar o retorno a Belo Horizonte para poder visualizá-la. 
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A abertura das janelas para voo até o continente Antártico é uma 
questão levada tão a sério que o avião que nos levaria até a Antártida não 
poderia pernoitar lá. A janela tem de ter um tempo estimado que permita 
a viagem de ida e também a de volta no mesmo dia. Da base chilena para a 
base brasileira na Antártida iríamos, alguns poucos, de helicóptero. Porém, 
na hora prevista para a viagem, quando já estávamos no helicóptero, tudo 
parecia pronto, uma nevasca acabou obrigando a Aeronáutica a cancelar o 
voo para aquele dia. Resultado prático: não fomos até a base brasileira na 
Antártida. Retornamos. Foi como ir a Roma e não ver o Papa. 

Os voos entre a base chilena na Antártida e a base brasileira no conti-
nente antártico servem para levar suprimentos para os brasileiros que estão 
lá. Geralmente são pesquisadores e militares, que passam seis meses corri-
dos na base. Fiquei feliz em saber que o Brasil estava lá, com uma estrutura 
pequena, é verdade, mas estava. Por isso, fiquei triste, quando, em fevereiro 
de 2012, recebi a notícia de que a base brasileira na Antártida havia sido 
destruída por um incêndio. No momento em que vi as imagens do fogo, trans-
portei-me, em pensamento, para lá. Lamentei as mortes ocorridas e também 
o tempo perdido dos pesquisadores. 

Ainda que não tenhamos conseguido chegar à base brasileira, foi 
possível conhecer a Antártida. Eu olhava para um lado e para o outro do avião 
e só via nuvens e acabei fazendo uma outra viagem, ao interior de mim mes-
mo. Quando fazemos uma jornada dessas, passamos a ver que as pessoas de-
veriam pensar mais um pouco em como agem, que devem deixar de ter dis-
cussões bobas no trânsito ou com o vizinho por conta de barulho. Deveriam 
deixar de se aborrecer por bobagens, porque o mundo é muito, mas muito 
maior do que tudo aquilo que está ao nosso redor. Nessa viagem, passei a ter 
uma noção mais clara da pequenez humana, de como as pessoas estão preo-
cupadas com coisas muito pequenas. Nós não conhecemos o mundo. 

A criação da Ponto Terra 
Transcorria o ano de 2000 quando eu e alguns amigos engenheiros 

e ambientalistas, como Ronaldo Mallard, Homero Brasil e Fernando Lanna, 
decidimos criar uma ONG ambientalista: a Organização Ponto Terra. Nossa 
reunião de criação aconteceu no dia 31 de março daquele ano. A Ponto Terra 



nasceu porque entendíamos que havia oportunidade para uma ONG que atu-
asse no espaço que existe entre a Associação Mineira de Defesa do Ambiente 
(Amda) e a Fundação Biodiversitas. A Amda, como é conhecida a aguerrida 
ONG mineira, tinha um trabalho mais voltado para a denúncia e para ações 
de natureza política na área ambiental. O perfil da Biodiversitas era oposto 
ao da Amda. Era de caráter científico, como ainda é hoje. Nossa avaliação era 
de que entre a Amda e a Biodiversitas havia espaço para uma ONG que fosse 
um meio termo entre uma e outra. Assim nasceu a Ponto Terra. 

A ideia de criar a Ponto Terra surgiu a partir da constatação, feita por 
mim como deputado da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputa-
dos, de que havia no país uma série de ONGs ambientalistas de respeito e que 
sempre compareciam àquela comissão quando convidadas a opinar sobre 
projetos de lei ou fazer denúncias. Entre estas ONGs, eu citaria o Greenpea-
ce, a WWF, a Renctas, o Instituto Socioambiental (ISA), a SOS Mata Atlântica, 
além de uma série de outras boas ONGS ambientalistas. Como foi dito, aqui 
em Minas havia a Amda, uma ONG que eu conheço e respeito muito. Percebi 
que era isso que eu também queria criar. 

Naquele ano, eu era deputado federal e recebia muita pressão dos 
representantes dessas ONGs. Participava junto com eles da discussão dos 
grandes temas ligados ao meio ambiente que estavam em debate na Câma-
ra e eles também me ajudavam muito. O ponto de partida de tudo isso foi a 
Cons-tituinte de 1988, que pela primeira vez na história, passou a ter um ca-
pítulo específico para o meio ambiente. Isso me despertou o interesse. Então, 
eu reuni esses amigos citados, que eram mais ligados à área de engenharia, 
para criar uma ONG um pouco diferente das outras que haviam em Minas. 

A Amda é mais ativista que nós. Nossa preocupação naquele 
momento era mais com o ecodesenvolvimentismo sustentável. Afinal, 
temos uma visão de que é possível explorar as riquezas em total acordo 
com as leis ambientais e aproveitando-se o conhecimento que já temos da 
engenharia ambiental e das outras ciências que lidam com o meio ambiente. 
Somos ambientalistas mais moderados. A Ponto Terra desenvolve ações 
mais políticas de natureza ecodesenvolvimentista. Atua em uma linha que 
se aproxima mais dos conceitos de pessoas como Carlos Mine, José Carlos 
Carvalho e Fabio Feldmann. 
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Depois de formalizada sua criação, o primeiro passou foi o aluguel de 
uma sede, uma sala pequena lá no bairro Sion, na zona sul de Belo Horizonte. 
Foi lá que iniciamos o nosso trabalho. No início, tirávamos dinheiro do pró-
prio bolso para pagar as despesas mensais de manutenção da entidade. 

Hoje, em 2016, eu presido a Ponto Terra. Quando ela foi criada, eu 
não podia ter esse cargo porque era deputado, mas atuava como braço políti-
co da ONG. Hoje, eu vejo que, sem querer, eu acertei com a ideia de fundação 
da Ponto Terra como uma atividade que eu iria desenvolver ativamente mais 
para frente, vamos assim dizer, na minha idade mais adulta, como agora. Em 
2015, completamos 15 anos de fundação. 

Ao longo de sua existência, a Ponto Terra deu uma grande contribui-
ção para o debate ambiental em Minas. Durante um tempo de sua exis-tência, 
a entidade ofereceu um curso que gerou um pouco de polêmica. É o que vi-
sava a formar criadores de carne de caça para consumo humano. As críticas 
que recebíamos vinham das pessoas que eram contra esse tipo de consumo, 
ideia que eu respeito, porque é legítima, porém temos de olhar também o 
outro lado da questão. É que se não houvesse no mercado a carne de animais 
criados em cativeiro, a solução iria ser a caça dos animais que vivem livres 
na natureza. Por analogia, seria a mesma situação do eucalipto. Há pessoas 
que são contra o plantio de eucalipto. Porém, se não houver oferta de madei-
ra de reflorestamento em quantidade suficiente para abastecer o mercado, 
as empresas que utilizam a madeira como matéria-prima vão buscar onde o 
material de que precisam? Na natureza, destruindo as florestas nativas, como 
era antes da entrada em vigor da Lei Florestal. Por isso, eu sou plenamente 
favorável ao plantio de eucalipto. 

Polêmicas à parte, um dos trabalhos mais importantes desenvolvidos 
pela Ponto Terra ao longo de sua existência foi na área de educação ambien-
tal, particularmente, o que fizemos para Furnas Centrais Elétricas. Fomos 
contratados para fazer o trabalho de educação ambiental ao longo da linha de 
transmissão que a estatal construiu ligando Minas ao Espírito Santo. Era uma 
linha de 345 mil volts de tensão. Visitamos 30 cidades. Ficamos dois anos 
trabalhando nesse projeto. Maeli Estrela Borges, a convite da Ponto Terra, fez 
várias palestras. José Nelson Almeida Machado, também. Eles iam conosco 
e não cobravam um centavo. Esse trabalho depois foi até premiado pela Câ-



mara Brasil-México. Furnas fez isso não porque queria, mas porque era uma 
ação de compensação ambiental, entretanto isso não importa muito. O que 
interessa é que o trabalho foi feito e, para a causa ambiental, toda ação sem-
pre gera um ganho, que, às vezes, nem sempre pode ser mensurado, contudo 
esse ganho existe. 

Também avalio como muito importante na história da Ponto Terra 
nossa participação em conselhos ambientais, tanto em nível municipal, quan-
to estadual e nacional. Atualmente, a Ponto Terra faz parte do Conama, Ca-
pam/Rio das Velhas, Comam BH e do Conselho Consultivo do Parque Estadu-
al da Serra do Rola-Moça, eleita por outras ONGs_congêneres. 

Unidades de conservação 
Quando eu me elegi deputado federal, uma das discussões em anda-

mento era a do projeto de lei que criava o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (Snuc). Quem estava à frente do debate sobre o Snuc era José 
Carlos Carvalho, que, como secretário-executivo do Ministério do Meio Am-
biente, conhecia o assunto em profundidade, da mesma forma que algumas 
ONGs. Na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, eu sempre votava com o / 
ponto de vista defendido pelas ONGs. Foi aí que eu comecei a me aproximar de 
Fernando Gabeira e do Partido Verde. Eu tinha trocado o PMDB pelo PL, mas \'\_ 
tinha um bom trânsito com ele. Eu o ajudava e ele me ajudava, embora cada 
um tivesse seu estilo. Fábio Feldmann não era deputado mais. Quando ele saiu, 
eu meio que entrei no lugar dele na Comissão. Na discussão do Snuc, a grande 
polêmica dizia respeito não à ideia de criação do sistema, mas sim a um de 
seus artigos, o que instituía a compensação ambiental para projetos de grande 
impacto sobre o meio ambiente. Era uma proposta meio "franksteiniana", que 
é, no meio político, a expressão usada para definir uma emenda parlamentar 
que junta dois temas que não têm relação nenhuma um com o outro. Na época, 
havia dúvidas se o projeto do Snuc era mesmo o mais adequado para que as 
regras da compensação fossem formalizadas. A proposta gerou muita polêmi-
ca porque os empresários resistiam muito ao pagamento da compensação. 

A tramitação do projeto não foi simples. Como no texto não estava es-
pecificado qual seria o percentual a ser cobrado, eu apresentei uma emenda 
propondo que fosse de 5% do valor do empreendimento. Que número eu iria 
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sugerir? 4%? Eu sabia que 5% era muito dinheiro, mas mesmo assim mantive 
a proposta porque eu queria era provocar o debate. Então, sugeri um número 
redondo, bonito- 5%. Muitos empresários me chamaram de doido. Aí eu di-
zia para eles: 

-Esses 5% são para começar a discussão. 
O que importa mesmo é que a Lei do Snuc foi aprovada e, junto com 

ela, os mecanismos de compensação ambiental, que, a meu ver, estando ou 
não no local mais apropriado, do ponto de vista jurídico, são importantes 
porque ajudam a mitigar um pouco o impacto das atividades econômicas so-
bre o meio ambiente. Sou um fervoroso defensor dessa ideia. Afinal, se al-
guém vai agredir, é preciso que algum tipo de compensação seja oferecido. 
Reconheço que até hoje, a compensação ambiental não é um mecanismo mui-
to claro, principalmente para os prefeitos. Alguns recorrem à lei para cobrar 
a compensação ambiental, porém, em vez de pedirem algo que beneficie di-
retamente o meio ambiente, pedem coisas que nenhum benefício trazem ao 
meio ambiente, como a construção de creches ou coisas desse tipo. É um erro 
a lei não ter definido que os recursos da compensação deveriam ser aplica-
dos somente na manutenção das unidades de conservação. Muitos prefeitos 
aproveitam-se disso, equivocadamente, postura que desvirtua a proposta da 
Lei do Snuc, mas, tudo bem, é melhor compensar de alguma forma do que de 
forma nenhuma. 

Hoje, 16 anos após a entrada em vigor da Lei, considero que, descon-
tados os desvirtuamentos que citei acima e que não são a regra, diga-se de 
passagem, o ganho propiciado pela compensação ambiental é amplamente 
favorável à preservação. Com a lei, os empreendedores passaram a ter mais 
respeito pela natureza. Viram que não é só chegar e devastar. 

Em Belo Horizonte os mecanismos da compensação ambiental têm 
sido muito bem aplicados e representam uma boa economia para os cofres 
públicos. De uma maneira legal, a prefeitura consegue que os empres<\rios 
custeiem projetos para melhoria de nossos parques e áreas verdes e para 
a manutenção da Fundação Zoobotânica. Um exemplo concreto: quando eu 
era secretário de Meio Ambiente, uma concession{tria de automóveis entrou 
com um projeto para a ampliação de suas instalações. Como a compensação 
ambiental já estava em vigor, eles me procuraram e nós conseguimos deles 
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R$ 50 mil para fazer melhorias no Parque América Renné Gianetti, o Parque 
Municipal. Esse é um exemplo pequeno, mas há outros, maiores. Um é o do 
hospital que a Unimed construiu em frente à Praça Floriano Peixoto, no Bair-
ro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Na época, nós combinamos com a Uni-
med que a compensação ambiental seria a requalificação da Praça, o que foi 
feito. A Unimed pagou com boa vontade. Não reclamou nada. Hoje, a própria 
Unimed cuida de sua manutenção. Por sinal, a Praça Floriano Peixoto é uma 
das mais belas e bem cuidadas de Belo Horizonte. 

Gostaria de citar mais três exemplos, apenas para pontuar a impor-
tância da compensação ambiental. Quando a Forluz, a fundação dos empre-
gados da Cemig, procurou a Prefeitura para aprovar o projeto do prédio que 
iria ser construído na Rua Gonçalves Dias esquina com Avenida Barbacena, 
eu, como secretário de Meio Ambiente, propus que eles fizessem a manuten-
ção da Praça da Assembleia por dois anos. A Furluz achou esse prazo muito 
extenso. Olhem que eu não havia nem falado em obras, apenas em manuten-
ção, mas tudo bem. Então eu propus que eles restaurassem os brinquedos da 
praça, que estavam muito degradados e eles toparam. 

Mais um exemplo: como compensação pela enorme quantidade de 
apartamentos que construiu no Bairro Castelo, na zona norte de Belo Hori-
zonte, a MRV Engenharia construiu o imóvel, localizado na Avenida Tancredo 
Neves, na qual funciona parte da área de educação ambiental da Prefeitura 
de Belo Horizonte. A casa é enorme e eu, pessoalmente, fui lá inaugurá-la. Um 
último exemplo que eu citaria foi o da construção da loja da Leroy Merlin na 
BR-356, próxima ao BH Shopping. Na época, houve muita polêmica quanto 
ao projeto. O acordo firmado garantiu a construção da alça que liga a BR à ro-
dovia que vai para Nova Lima. Foi uma obra que custou cerca de R$1 milhão. 
Assim, bem ou mal, a compensação tem contribuído para o desenvolvimento 
da cidade. Trata-se de um mecanismo já consolidado. Pode até ter alguma 
polêmica sobre qual o valor a ser pago, porém não há dúvidas de que, nos 
casos previstos na Lei, ela é cobrada e, efetivamente, paga. 

Lei da Mata Atlântica 
Como deputado, aprendi uma coisa importante: todo projeto que en-

volve recursos financeiros é de tramitação complexa. Quando não envolve, 
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pelo menos diretamente, a aprovação se dá sem maiores complicações. Um 
projeto de aprovação complexa foi a Lei do Snuc. Já a Lei da Mata Atlântica 
é um exemplo de projeto cuja tramitação se deu sem maiores sobressaltos. 
O projeto foi apresentado em 1994 pelo então deputado federal Fábio Feld-
mann. É verdade que ele andou meio esquecido. O problema da Câmara dos 
Deputados é que o número de parlamentares - e de projetos em tramitação 
-é tão grande que é muito difícil que todos andem. Não existe pauta, nem das 
comissões, nem de plenário, que suporte tamanho número de proposições . 
Assim, caminham mais rapidamente aqueles que ganham um empurrãozi-
nho de alguém. Era como pedia o ex-governador de Minas Hélio Garcia quan-
do queria que determinado projeto "furasse a fila": 

-Empurre esse papel aí para mim. 
Pois bem, como deputado ambientalista, um dos projetos que recebe-

ram um empurrãozinho meu foi o da Lei da Mata Atlântica. Em 1999, quando 
tomei posse como deputado, Fábio Feldmann, não estava mais lá. Além do 
mais, na Câmara havia poucos parlamentares que tinham a defesa do meio 
ambiente como prioridade. Por isso, o projeto ficou meio esquecido na Casa. 
Meu trabalho foi no sentido de "empurrar" o projeto, de não deixar que ele fi-
casse esquecido. Com isso, a proposição acabou sendo aprovada sem maiores 
transtornos e com o apoio muito forte das ONGs, principalmente da SOS Mata 
Atlântica. Eu me recordo muito bem de que no dia da aprovação do projeto 
em plenário, Fábio Feldman estava lá, como ex-deputado e, merecidamente, 
como o "pai da criança" que ele era. Foi uma homenagem a ele, que foi um 
grande parlamentar e hoje atua como consultor na área ambiental. 

A aprovação da Lei da Mata Atlântica foi uma vitória dos ambienta-
listas, da mesma forma que, em Minas, foi a entrada em vigor da Lei Florestal, 
em 1992. São marcos importantes da luta em defesa de nossas florestas. A 
notícia ruim é que Minas Gerais é pentacampeã no desmatamento da Mata 
Atlântica. Durante cinco anos consecutivos, foi o Estado que mais desmatou o 
bioma. Se bobear, vem aí o título de hexacampeã. 

O Cerrado esquecido 
Até agora, eu relatei apenas os avanços. Porém, não posso deixar de 

citar aquele que eu considero ser o grande pecado cometido pelos legis-lado-
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res brasileiros na área ambiental- a não inclusão do Cerrado entre os biomas 
que deveriam ter sua preservação assegurada pela Constituição Federal. Para 
entender o que ocorreu, precisamos voltar ao ano de 1988. Naquele ano, a 
Amazônia era assunto no mundo inteiro, devido ao desmatamento e aos in-
cêndios que faziam a floresta arder sem piedade. Como resposta às críticas 
que vinham de fora, os constituintes resolveram incluir aquele bioma entre 
os que deveriam ser objeto de proteção constitucional. Com isso, o Cerra-
do acabou ficando de fora. O que se viu nos anos seguintes foi sua comple-
ta destruição com o único objetivo de expandir a fronteira da agropecuária 
nacional. Foi um avanço sem dó. No Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, 
há trechos em que o Cerrado foi, literalmente, extirpado da terra, o que é 
um absurdo. Foi por isso que, na expectativa de se pelo menos estancar esse 
processo, tramita no Congresso Nacional, desde 1995, a chamada "PEC do 
Cerrado". Quando o Congresso era menos conservador do que é hoje, eu até 
acreditava que a PEC do Cerrado tinha grandes chances de se tornar lei, mas 
hoje, não creio que isso vá acontecer, pois nunca aprovariam um projeto des-
se tipo, infelizmente. 

Há casos, como esse da PEC do Cerrado, em que o "esquecimento" é 
ruim para a preservação do meio ambiente. Porém, em outros casos, ele é pro-
-videncial. Citaria como exemplo de "esquecimento" bom, o ocorrido com a 
Medida Provisória 2166-67, que foi enviada ao Congresso em agosto de 2001 
pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. A MP ampliou, na Amazô-
nia, no Cerrado e nos demais biomas brasileiros, os percentuais que deveriam 
ser preservados por meio da Reserva Legal. Na Amazônia, esse percentual foi 
estipulado em 80% e em ~5% no Cerrado. Nos demais biomas, 20%. 

Na prática, a MP ampliava os percentuais destinados à preservação. 
Então, era uma MP que deveria contar com todo o apoio dos ambientalistas, 
que eram poucos. Assim, a meta traçada era trabalhar para que ela não fosse 
sequer votada, tanto na Comissão Especial quanto no plenário. A estratégia 
foi essa por uma razão muito simples. Nós éramos em número muito menor 
que o da bancada ruralista. Assim, fatalmente, seríamos derrotados. Diz a 
Constituição Federal que toda medida provisória tem força de lei e entra em 
vigor tão logo é editada. Visto pela óptica invertida, o ideal, para essa MP, era, 
então, que não fosse votada. 
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Na época, o ministro do Meio Ambiente era Sarney Filho (PFL) e José 
Carlos Carvalho, o secretário-executivo do ministério. Estávamos já no se-
gundo mandato de Fernando Henrique. No Congresso, os verdes mais pro-
eminentes eram, além de mim, Fernando Gabeira (PV), do Rio; Marina Sil-
va (PT), do Acre; Márcio Bittar (PPS), também do Acre; e o Luciano Pizzato 
(PFL) do Paraná, entre outros. O detalhe curioso é que éramos, à exceção do 
Pizzato, todos da oposição ao governo FHC. 

A Reserva Legal é uma questão muito polêmica. Por uma razão muito 
simples: cada um põe a reserva onde mais lhe convém. Escolhe um buraco 
qualquer e tudo bem, entretanto independentemente de onde as reservas 
legais ficariam, o fato é que a MP aumentou os percentuais a serem preser-
vados. Nesse ponto, é importante fazer um elogio a Fernando Henrique e a 
Sarney Filho. A Medida Provisória era um avanço, e isso era algo que precisa-
va ser comemorado. Nem que fosse enviando a MP para o limbo das medidas 
provisórias em tramitação na Casa e de onde jamais seria resgatada. 

Na época, a MP 2166-7 foi considerada um instrumento legal revo-
lucionário para a causa ambiental. No governo, havia o Ministério do Meio 
Ambiente favorável; mas outros setores do próprio governo, nem tão ao nos-
so lado estavam. Já no Congresso, a base do governo era contra, mas, nós, 
os ambientalistas - deputados e senadores que defendiam a bandeira ver-
de- éramos amplamente favoráveis à MP. Como éramos minoria e seríamos 
derrotados, nossa estratégia era a de segurar a tramitação. Não estávamos 
sós nessa trincheira: ONGs do Brasil inteiro se juntaram a nós, como o Gre-
enpeace, a SOS Mata Atlântica, o ISA, WWF e Renctas, entre outras de forte 
penetração nacional na época. 

No Congresso, há um horário no qual as reuniões de comissão têm de 
interromper seus trabalhos, senão não há quórum para as votações em ple-
nário. Com essa limitação de horário que o regimento interno nos impunha, 
conseguimos ganhar tempo. Nós fazíamos reuniões sempre em articulação 
com o Ministério do Meio Ambiente. A tática era a sempre mesma: obstruir, 
obstruir e obstruir, mas, certo dia, depois que inúmeros deputados e senado-
res, inclusive eu, usaram da palavra para obstruir a sessão, em certo momen-
to, eu cheguei a pensar que não seria mais possível manter a obs-trução na 
comissão. O resultado seria o encaminhamento da MP à votação em plenário, 



onde os ruralistas nos esmagariam. 
Na comissão especial formada para apreciar a MP, de 30 membros, 

nós tínhamos o apoio de cinco. Assim, na votação, perderíamos de lavada. 
Isso só para que fosse dado o parecer. Se a Medida Provisória fosse a ple-
nário, iria ser outra cacetada, porque continuaríamos os mesmos cinco ou 
seis, tirando Marina, que era senadora e iria votar quando a MP fosse para 
o Senado. A casa inteira era muito mais ruralista do que ambientalista. Essa 
era uma realidade inquestionável. Então, nosso único recurso era segurar a 
tramitação na comissão especial. 

Assim fizemos durante um bom tempo. Até que fomos para a reu-
-nião que imaginávamos que seria a última na qual a obstrução poderia ser 
mantida. A partir daí, não haveria mais como segurar a tramitação e, fatal-
mente, a MP iria para votação nessa Comissão Especial. Aí vem o inesperado. 
Quando pensávamos que não iria haver mais jeito, um sujeito desmaia no 
fundo do plenário em que estava ocorrendo a reunião da comissão especial. 
Aí foi aquele corre-corre para socorrer o sujeito. O serviço médico da Casa foi 
chamado e, com ~l confusão criada, não houve outra saída que não a suspen-
são da reunião. Assim, nesse dia, a MP acabou não sendo votada na Comissão 
Especial. Eu estava lá e só muito tempo depois fi_quei sabendo do que se trata-
va. O sujeito que havia desmaiado foi contratado pelo Greenpeace para fazer 
aquela encenação e era um bom ator, pois todos acreditavam que ele havia 
desmaiado mesmo, tamanho foi o barulho que fez ao cair no chão. Com isso, 
o presidente suspendeu a reunião. Ganhamos mais tempo. 

O resultado concreto de toda a nossa mobilização mais o "desmaio" 
providencial encenado pelo Greenpeace é que até hoje a MP não foi votada. 
Curioso é que pouco tempo depois, em setembro de 2001, o Congresso apro-
vou uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que, ao regulamentar a 
edição de medidas provisórias, acabou determinando que as MPs que não 
haviam sido votadas até a data de aprovação da PEC deveriam permanecer 
valendo até serem votadas. Era o caso da MP que tão bravamente defende-
mos. Até hoje, ela está no poço do esquecimento e assim permanecerá, creio 
eu. Com o passar dos anos, acho que os ruralistas ficaram constrangidos de 
tentar retirá-la do limbo. Afinal, a defesa das florestas é uma briga internacio-
nal e, corno os grandes produtores de carne dependem do mercado externo, 
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creio que não ficaria bem para eles defender uma bandeira como a da redu-
ção das áreas de proteção das florestas da Amazônia. 

A MP nunca chegou a ser votada, mas seu conteúdo foi transformado 
em uma lei, que entrou em vigor em 2001. Depois daí, os ruralistas chegaram 
a ensaiar um movimento contrário, porém acabaram não o levando adiante. 
Por todo o ano seguinte, não houve nenhuma movimentação dos ruralistas. 
Até porque, em 2002, ocorreu no Brasil a Rio + 10, o evento no qual iria ser 
feita uma avaliação crítica sobre a Rio-92. Convenhamos que pegaria mal 
para o Brasil se a MP fosse votada naquele ano. 

Do ponto de vista de seus desdobramentos históricos, a não votação 
da MP foi uma vitória histórica para nós ambientalistas, que, volto a enfatizar, 
éramos poucos, mas estávamos muito bem organizados. Naquele episódio, 
o que prevaleceu foi o espírito de sobrevivência. A verdade é essa. Agora, 
para os ruralistas, foi um divisor de águas, pois foi naquele momento que eles 
perceberam que precisavam se articular, se organizar, criando até mesmo a 
Frente Parlamentar da Agricultura, da mesma forma que já havia a Frente 
Parlamentar Ambientalista. 

Os ruralistas eram muitos, contudo, até aquele momento, não tinham 
nenhuma articulação sistêmica. Por isso, não conseguiram fazer com a MP 
fosse votada. Dito e feito. Eles se organizaram e, com isso, a pauta ambien-
talista no Congresso Nacional ganhou um tom mais conservador. Assim, na 
Comissão de Meio Ambiente, o ruralista trabalha não em favor da defesa dos 
recursos naturais, mas sim para destruí-lo, lutando por uma série de coisas 
que são a negação das bandeiras ambientalistas, como os transgênicos. O que 
há é um trabalho muito bem organizado de desmonte dos avanços alcança-
dos na área ambiental na época em que eles não estavam ainda organizados. 
A reforma do Código Florestal talvez tenha sido o mais bem orquestrado ata-
que a estas conquistas. 

É importante ressaltar que os avanços alcançados na legislação am-
biental até então foram feitos em estreita cooperação com o Ministério do 
Meio Ambiente, ainda que a bancada ambientalista fosse de oposição ao 
governo FHC, mas o trato com o Ministério era à parte. Nós apoiávamos as 
posições defendidas pelo Ministério, trabalhávamos para destravar, nas co-
missões, os projetos que eram de seu interesse. Fazíamos isso porque co-



nhecíamos José Carlos Carvalho e sabíamos de suas boas intenções. Com ele, 
fiz parcerias muito boas aqui em Minas, por exemplo, quando da criação da 
Semad, e que estavam se repetindo em Brasília. 

José Carlos sempre foi uma pessoa muito competente, tecnicamente, 
e também politicamente, embora nunca tenha sido filiado a partido político. 
Uma vez, nós estávamos conversando em Brasília e ele me deu sua visão de 
como era o jogo político em Brasília. Disse-me ele: 

- Ronaldo, aqui em Brasília, nós temos de tomar cuidado com três 
barras: barra de ouro, barra de terra e barra de saia. Barra de ouro, porque 
já se falava em corrupção; de terra, porque Brasília está no caminho para o 
centro-oeste, e a questão latifundiária e a grilagem de terras são muito fortes 
e de saia porque aqui há muitas "caçadoras de políticos". Foi um ensinamento 
que eu guardei muito bem e que, com o correr do tempo, percebi que era 
verdade. José Carlos foi um bom companheiro. Ele também me ajudou muito. 
Em uma determinada ocasião, graças a ele, eu consegui liberar uma boa verba 
para a construção do aterro sanitário de Ponte Nova, minha cidade natal. Não 
era muito dinheiro não, contudo dava para melhorar o "lixão" que já existia 
na cidade e dar a ele pelo menos uma sobrevida, porém, como verba, era 
insuficiente para transformá-lo em um aterro sanitário, mas sim em um 
aterro controlado. 

Transgênicos entram em cena 
Por eu estar muito ligado à defesa do meio ambiente, acabei caindo 

de paraquedas na polêmica sobre os transgênicos, que eu conhecia apenas 
muito superficialmente. Eu tinha uma visão contrária aos transgênicos, mas, 
confesso, sem uma argumentação mais consistente. Pois bem, em agosto de 
2000, eu fui nomeado relator da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 
34, que foi apresentada pelo pernambucano Fernando Ferro, que foi depu-
tado federal pelo PT por cinco mandatos, entre 1995 e 2011. Era engenheiro 
eletricista e um parlamentar muito abalizado tecnicamente, além de muito 
atuante, na época. 

A PFC, instrumento parlamentar que existe só na Câmara Federal, é 
uma espécie de CP!, só que com um alcance um pouco mais limitado. O ob-
jetivo específico daquela PFC era avaliar o impacto da entrada da soja trans-
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gênica no País. Na época, os transgênicos eram um assunto muito polêmico. 
Não sei por que cargas d'água fui escolhido relator da proposta. O que me 
disseram era que eles precisavam de alguém que tivesse um perfil ambienta-
lista, mas que também não fosse como o Fernando Gabeira, tido como muito 
radical e que, por esta razão, iria dificultar o andamento dos trabalhos. 

Como eu não entendia muito do assunto, a primeira coisa que fiz foi 
estudar sobre os transgênicos. Parênteses: nessa fase, muito me ajudou um 
consultor da Câmara competentíssimo, um engenheiro agrônomo de nome 
Cordeiro, que entendia tudo do assunto. Aliás, no Brasil, a área técnica dos le-
gislativos geralmente é de alto nível. Pude perceber isso por todos os lugares 
pelos quais passei, seja na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Assem-
bleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados. 

Na época, o assunto "transgênicos" estava em alta. Havia denúncias 
da presença da soja geneticamente modificada nos estados do Sul, vinda da 
Argentina; em Uberlândia e até em Pernambuco. Tanto que despertou em 
Fernando Ferro o interesse de investigar o assunto. Como ponto de partida 
da investigação, fomos para o Rio Grande do Sul, onde, segundo as denúncias 
que chegaram até nós, havia inúmeras pesquisas em andamento com esse 
objetivo. Seriam pesquisas em fase experimental. 

Cordeiro, o consultor; foi comigo. Estivemos na Assembleia Legislati-
va de lá, onde me informaram que a soja transgênica entrava no Rio Grande 
do Sul pela fronteira com a Argentina. Quando iniciamos a discussão, um de-
putado vira e diz assim: 

-Você está perguntando é sobre a Maradona? 
Eu, feito bobo, respondi: 
-Não. Estou falando é da soja transgênica. 
Ele respondeu: 
- É a Maradona. 
Fomos lá para ver se a soja transgênica já existia e descobrimos 

que ela já tinha até apelido, que veio por causa do futebol. O produto já es-
tava sendo plantado e com muitos resultados positivos. O fazendeiro quer 
ter lucro e estava usando soja transgênica contrabandeada da Argentina. A 
transgenia já estava sendo aplicada na prática. Eu estive também na cidade 
de Não-Me-Toque (a 280 quilômetros de Porto Alegre, onde aquele ativista 



francês, José Bové, destruiu plantas na lavoura da Monsanto). Estive lá antes 
dessa invasão. Não tenho certeza se entrei na Monsanto. 

Fomos também a Uberlândia, em Minas, onde eles mostraram como 
eram as pesquisas com os transgênicos. Quando temos oportunidade de es-
tar em lugares diferentes, como Não-Me-Toque e Uberlândia, vamos vendo 
que mineiro, criado entre montanhas, é muito jeitoso e não é de briga. Mi-
neiro discute e depois vai embora para casa. Já o gaúcho parece estar sempre 
preparado para uma briga, seja com o Uruguai, seja com a Argentina. Eles são 
de espírito beligerante. 

Pude observar isso de forma clara em uma reunião da qual participei 
numa cidade gaúcha. Era uma reunião mais formal com umas trinta ou qua-
renta pessoas presentes. Se eu não tivesse a experiência de deputado, teria 
passado apertado. O prefeito da cidade, f~tvorável à soja transgênica, enviou 
à Câmara Municipal um projeto de lei, que foi aprovado, considerando o ter-
ritório do município como área livre para o plantio de soja geneticamente 
modificada. Durante essa reunião eles me perguntaram: 

-Senhor deputado, essa lei é constitucional? 
Eu respondi: 
- Flagrantemente inconstitucional! 
Metade me aplaudiu e metade me vaiou. Agora vejam se não é um 

absurdo um prefeito transformar o território do município que administra 
como área livre para o plantio de soja transgênica? Isso é competência da 
legislação federal. Não faz o menor sentido ele cuidar disso. É quase o mesmo 
que dizer que naquele município poderia ser contratado menor de 16 anos 
para trabalhar. Dei minha resposta e reafirmei: 

- Não vim aqui para discutir se isso é inconstitucional ou não, mas 
para saber se aqui há soja transgênica. 

O que ocorreu em Não-Me:roque mostrou que a realidade do mundo 
ideal é muito diferente da que se observa no mundo real. A soja já estava to-
mando conta do Rio Grande do Sul e os fazendeiros estavam satisfeitíssimos 
com o produto. Afinal o transgênico tinha seu lado positivo, pois era menos 
sujeito a pragas. Eu, Ronaldo Vasconcellos, sou contra os transgênicos, mas 
também acho que não podemos ficar parados na história. Temos de fazer 
pesquisas e acompanhar, porém a realidade que encontrei no sul do país era 
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assim: muitos produtores já pulavam essas etapas e iam direto para o plantio. 
Depois estivemos em Uberlândia, Minas Gerais, onde o clima já foi bem tran-
quilo. O prefeito na época era Zaire Resende, meu companheiro antigo de 
PMDB, depois meu colega na Câmara federal. Zaire de cara já falou: 

- O pessoal da empresa aqui é sério. Eu não entendo profundamente 
disso, porque sou da área médica, mas são pessoas com as quais é possível 
conversar . 

Fomos até lá e vimos - posso até ter sido enganado - os canteiros 
com as plantas transgênicas e parecia ser um trabalho bem feito. Diferente-
mente do Rio Grande do Sul, que já estava plantando a espécie transgênica e 
ainda por cima contrabandeada, aqui em Minas o estágio era, efetivamente, 
de pesquisa. 

Na época, quem dava licença para o cultivo de transgênicos no país 
era a Câmara Técnica Nacional de Biotecnologia (CTNbio ), que eu nem sabia 
que existia. Era um assunto muito restrito da área ambiental, que, depois de 
ter lido muito a respeito, acabei conhecendo melhor. Fiz até projeto de lei 
para que os supermercados pudessem separar e avisar quais produtos pre-
sentes nas prateleiras eram de origem transgênica. 

Enfim, as discussões foram muito acaloradas. Voltei a Brasília e ela-
borei o relatório, que foi aprovado por todos. O relatório não impedia os 
transgênicos no país, contudo sua ênfase era a pesquisa, não a produção. 
Hoje, considero que perdemos a batalha dos transgênicos, um pouco por cau-
sa de José Alencar, que não teve coragem de vetar a Lei dos Transgênicos que 
havia sido aprovada pelo Congresso e que permitia a sua comercialização no 
país. Lula estava viajando e Marina Silva era a ministra do Meio Ambiente. Se 
José Alencar tivesse vetado a lei, a situação hoje seria outra. A lei era muito 
permissiva. Há um ditado que diz: "Onde passa um boi, passa uma boiada". 
Foi o que aconteceu. Infelizmente, perdemos a batalha dos transgênicos no 
Brasil. Ganhamos várias, mas essa nós perdemos. 

Ajuda providencial 
Um episódio inusitado aconteceu durante o governo Lula, entre mim 

e Eduardo Campos (PSB/PE). Ele era um deputado colega nosso e foi nome-
ado ministro de Ciência e Tecnologia. Eduardo não entendia nada sobre Me-



canismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Tinha acabado de ser nomeado 
para o cargo e ia dar uma entrevista cujo tema seria esse. Falaram para ele 
que lá na Câmara havia o deputado Ronaldo Vasconcellos que entendia bem 
do assunto. Parece que a imprensa queria conversar com ele sobre mudanças 
climáticas. Ele então me ligou e perguntou: 

- Ronaldo, como é esse negócio de Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo? Que história é essa de sequestro de carbono? 

Eu disse que teria de ser uma conversa pessoal: 
- Como é que vou lhe explicar isso por telefone? 
Ele parecia estar meio aflito: 
-Não! Fale aí algumas palavras que eu vou entender e falar na entrevista. 
Então, dei uma explicação rápida: 
- Eduardo, a atmosfera está cheia de poluição provocada por um ne-

gócio chamado carbono, que é prejudicial à saúde. Então fazemos o sequestro 
do carbono, capturamos, retiramos esse carbono da atmosfera por meio de 
plantio de árvores e o jogamos para a terra. Ele perguntou se era isso mesmo: 

- Então, posso falar dessa forma? 
Eu assegurei que era isso mesmo. Ele, então, veio com uma segunda 

pergunta: 
-E nós estamos avançando nisso, Ronaldo? 
Eu respondi que sim: 
- O Ministério de Ciência e Tecnologia tem alguns trabalhos nessa 

área, mas ainda precisamos avançar muito mais. 
Morreu o assunto. Ele, um homem inteligente, mudou um pouco a 

fala e deu a entrevista. 

Presença nas COPs 
A Conferência das Partes (COP) é o órgão máximo de decisão no âm-

bito da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) da Organização das 
Nações Unidas (ONU). As COPs reúnem representantes de organismos inter-
nacionais, incluindo os próprios órgãos da ONU, governos, ONGs c organiza-
ções acadêmicas e empresariais, entre outros. Nos últimos anos, o principal 
tema em debate nas COPs tem sido o acordo para a redução dos gases causa-
dores do efeito estufa. 
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Em dezembro de 2004, em Buenos Aires, foi realizada a COP-10. O 
objetivo era avançar na discussão de um acordo sobre as mudanças climáti-
cas. Em Buenos Aires, quem fez a abertura, com um belo discurso, foi Néstor 
Kirchner, que presidiu a Argentina de 2003 a 2007, quando foi sucedido por 
sua esposa, Cristina Kirchner, que governou o país de 2007 a 2015. Eu fui em 
missão oficial, representando a Câmara Federal, ao lado do pessoal do Minis-
tério das Relações Exteriores. 

Em um evento como esse é que vemos como essas coisas funcionam. 
As. pessoas que são designadas para negociar os termos de qualquer acor-
do desse porte são muito educadas, mas, cada uma, por baixo da mesa, está 
chutando a canela do outro. Todos sabem muito bem o sentido de cada frase 
dita ali; compreendem profundamente o que está sendo dito e aonde se quer 
chegar. É um jogo brutal. É gente bem vestida, educada, perfumada, de barba 
feita, porém, na hora do embate, o pau quebra, porque cada um está defen-
-dendo o interesse do seu país. Quem for ingênuo e estiver sem informação 
em uma mesa dessas será derrotado. 

Nessa época, Marina Silva era a ministra de Meio Ambiente. Era uma 
pessoa com a qual eu já tinha convivido lá no Congresso. Em Buenos Aires, fi-
camos perto dela para dar um apoio. O evento estava sendo realizado em um 
auditório imenso, no qual estavam representantes de 200 países do mundo. 
Se cada delegação tivesse três ou quatro representantes, eram mais de 600 
pessoas. Marina teve três minutos para colocar a posição do Brasil, não só 
ela, mas os representantes de cada país. Como 'era muita gente para falar, o 
recado tinha de ser dado em poucas palavras. 

Nessa ocasião, eu pude perceber a importância que tem o Ministério 
de Relações Exteriores. Quem não o conhece, pode até não dar valor, entre-
tanto, naquele evento, quem coordenava a participação do Brasil era o Minis-
tério de Relações Exteriores, não o Ministério do Meio Ambiente, que é o que 
tomava conta dos interesses do Brasil na conferência. 

Em dezembro de 2004, quando eu estive na COP-10, eu já havia sido 
eleito vice-prefeito de Belo Horizonte. A eleição ocorreu em outubro daquele 
ano. Portanto, eu fui para a Argentina, já pensando em fazer alguma coisa em 
Belo Horizonte na área ambiental. Naquela época fiquei conhecendo um ór-
gão chamado Iclei (International Council for Local Environmental Initiatives) 



ou Conselho Internacional para iniciativas ambientais locais, em português. 
Fiz contato com o pessoal do !dei e depois organizamos um grande evento 
em Belo Horizonte, no entanto esse evento começou a ser pensado durante a 
COP-10. 

Eu sempre gostei da sensação de cumprir com meu dever. Nunca me 
agradou receber dinheiro de graça. Sempre apreciei justificar o salário rece-
bido. Cada um tem um estilo. Posso até estar querendo me valorizar mais do 
que mereço, porém quando eu voltei de Buenos Aires, em dezembro de 2004, 
comecei a sondar com algumas pessoas, assim como havia feito na época do 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, se o Brasil tinha algum projeto em tra-
mitação na Câmara relacionado com as mudanças climáticas. Aí, eu dei de 
mineiro e fiquei caladinho. Lá na Câmara, onde eu já estava há praticamente 
seis anos e conhecia bem a estrutura técnica da Casa, pedi ao chefe de um 
departamento com o qual eu tinha um bom entrosamento para me indicar 
alguém para fazer um trabalho nessa área de mudanças climáticas. 

Ele, prontamente, me indicou alguém: 
- Há um mineiro aí, chamado Maurício Boratto, mas ele está muito 

apertado. 
Eu, aí, dei uma de insistente: 
-Ele pode até estar apertado, contudo meu mandato está acabando e 

Maurício Boratto, que já me conhece lá de Minas, tem de me ajudar. Converse 
com ele, libere-o no que for possível, porque preciso dele para fazer esse tra-
balho e tem de ser rápido. 

Maurício Boratto foi lá conversar comigo. Fui muito claro quanto ao 
que precisava: 

- Maurício, eu preciso de uma coisa ousada. 
Ele, com muita inteligência e dedicação, trabalhou o tema e eu apre-

sentei um projeto de lei criando o Plano Nacional de Mudanças Climáticas. 
Olhem que coragem para um deputado: fiz um discurso apresentando o pro-
jeto, até porque eu não sou bobo. Meia dúzia de deputados deve ter prestado 
atenção à minha fala, porém devem ter pensado que diabo era o que eu esta-
va falando sobre mudanças climáticas. O que eles pensavam não importava 
muito. O que interessava era que, nos setores diretamente envolvidos com o 
assunto, o tema repercutiu. Fui chamado para fazer palestras em São Paulo e 
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Minas, além de outros estados. Tive de estudar o projeto elaborado por Mau-
rício Boratto, que é geógrafo de formação e pesquisou muito sobre o assunto. 
Quando ficou pronto, ele queria discuti-lo comigo, passei os olhos no texto 
completo e disse: 

-Não vou discutir agora esse projeto com você. 
Eu entrei com o projeto no mesmo dia para ser publicado imediata-

mente. A ideia era que, a partir de sua aprovação, o Brasil passasse a ter suas 
obrigações com as mudanças climáticas fixadas em lei, independentemente 
de qualquer boa vontade do Executivo. Embora fosse da base de apoio do Go-
verno Lula, eu tinha liberdade e não ficava pedindo benção para apresentar 
meus projetos. Tinha uma atuação um tanto autônoma, um pouco individual, 
embora fosse do mesmo partido do vice-presidente, José Alencar, de quem 
até tenho uma certa mágoa, cujos detalhes conto mais à frente. 

Apresentei o projeto sobre mudanças climáticas no final de dezem-
bro, quando também se encerrou meu mandato. Foi o primeiro projeto de lei 
sobre as mudanças climáticas apresentado no Brasil. As pessoas mais afeitas 
a essa área sabem desse fato. 

Protocolado o projeto, vim para Belo Horizonte assumir a vice-pre-
feitura, mas, em 2005, voltei à Câmara algumas vezes. Foi quando solicitei a 
Fernando Gabeira que pedisse o desarquivamento da proposta, que, porém, 
não chegou a ser aprovada. Entretanto, diferentemente do projeto que insti-
tuiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cujo texto eu copiei do Conama, 
o de mudanças climáticas eu construí com a ajuda de Maurício Boratto. Nesse 
caso, eu sabia muito bem o que queria, pois tinha conversado com muita gen-
te sobre o assunto na Argentina e no Brasil. Esse projeto foi apresentado uns 
três anos antes que o aquecimento global entrasse na mídia. 

Percebo que, ainda hoje, os países, inclusive o Brasil, não dão a devi-
da atenção ao tema. Na COP-11, que se realizou em Montreal, no Canadá, em 
2005, a presença do Brasil foi improvisada. Aqui em Minas, criaram o Fórum 
Mineiro de Mudanças Climáticas, que, de concreto, ainda está para mostrar a 
que veio. A prefeitura de Belo Horizonte só deu atenção ao assunto enquanto 
eu estive lá. Agora não dá mais. Márcio Lacerda só tem a cabeça em dinheiro 
e obra, obra e dinheiro. Quanto às mudanças climáticas, sou crítico em rela-
ção a Fernando Henriqu~ Cardoso, Lula, Dilma, Márcio Lacerda, Aécio Neves, 



Anastasia e Pimentel. Não acredito nas ações governamentais. '1\h, mas fula-
no fez isso". Fez? Botou no papel'? 

Acho que, no seu conjunto, a sociedade brasileira também não se 
preocupa com o assunto. Os manifestantes de junho de 2013, aos quais sem-
pre apoiei, pediram de tudo, mas não falaram nada da questão ambiental. O 
assunto não entrou na pauta. Sou um crítico da ação governamental nos três 
níveis -federal, estadual e municipal, mas também da sociedade. Hoje, só es-
tamos falando da crise hídrica porque existe uma ameaça real de faltar água 
nas torneiras. 

Hoje, quando faço um balanço de minhas iniciativas como deputado, 
ficou feliz em concluir que o projeto do Plano Nacional de Mudanças 
Climáticas serviu de base para aquela que seria a iniciativa oficial do go-
verno em relação ao tema. O plano foi anunciado em dezembro de 2008. Era 
fruto de uma articulação de vários ministérios: Agricultura, Meio Ambiente, 
Relações Exteriores e Ciência e Tecnologia. O texto relacionava uma série de 
metas a serem atingidas para a redução da emissão de gases causadores do 
efeito estufa. Reconheço que a proposta do governo era mais ampla do que \ 
a formulada por mim e por Maurício Boratto, ao qual devo a competência 
técnica e a dedicação, porém sua base saiu da Câmara. Esse mérito ninguém \ 
pode tirar de nós. 

Transposição do Rio São Francisco 
Um dos grandes temas em debate nos anos de 1990 foi o da transpo-

sição do São Francisco. A ideia remonta ao ano de 1847, ou seja, ao tempo do 
Império Brasileiro de Dom Pedro 11, já sendo vista, por alguns intelectuais de 
então, como a única solução para a seca do Nordeste. Naquela época, o pro-
jeto não foi iniciado por falta de recursos da engenharia. Ao longo do século 
20, a transposição continuou a ser vista como um remédio para aumentar a 
disponibilidade em água no nordeste setentrional. A discussão foi retomada 
em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas. 

O primeiro projeto consistente surgiu no governo João Figueiredo, 
quando Mário Andreazza era ministro do Interior. O projeto foi elaborado 
pelo extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), após 
uma das mais longas estiagens da história, que durou de 1979 a 1983. 
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Em agosto de 1994, o presidente Itamar Franco enviou um decreto 
ao Senado, declarando ser de interesse da União os estudos sobre o potencial 
hídrico das bacias das regiões semiáridas dos estados de Pernambuco, Ceará, 
Rio Grande do Norte e Paraíba. Convidou o então deputado federal pelo Rio 
Grande do Norte, Aluízio Alves, para ser ministro da Integração Regional e 
levar adiante a execução do projeto. 

Fernando Henrique Cardoso, ao assumir o governo, em 1995 assinou 
o documento "Compromisso pela Vida do São Francisco", propondo a revita-
lização do rio e a construção dos canais de transposição: o Eixo Norte, o Eixo 
Leste, Sertão e Remanso. Previa ainda a transposição do rio Tocantins para 
o rio São Francisco. Tais projetos não foram adiante no Governo FHC, mas 
durante seu mandato foram criados o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco (CBHSF) e o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do São Francisco, ambos por meio do decreto de 5 de junho de 
2001. Estes órgãos foram criados no marco do novo modelo de gestão dos 
recursos hídricos expresso pela Lei das Águas, como ficou conhecida a Lei 
9.433, que definiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

A desistência do governo FHC de levar adiante a transposição do São 
Francisco deveu-se à forte resistência ao projeto por parte de ONGs ambien-
talistas e de especialistas em recursos hídricos. A principal crítica era de que, 
antes de fazer a transposição, era preciso revitalizar o rio, aumentando sua 
vazão. Essa posição foi manifestada, de forma clara, nas audiências públicas 
convocadas pelo governo federal para discutir o projeto. Uma destas audi-
ências foi realizada no auditório do Crea-MG, também com fortes críticas à 
transposição, o que forçou mais ainda o governo a abandonar a ideia. 

Nessa época, eu era deputado federal. Era da oposição - mas não 
muito radical -a Fernando Henrique. Desde o início das discussões, sempre 
me posicionei contra a transposição. Ser contra significava que defendíamos, 
em primeiro lugar, a revitalização, a recuperação do rio São Francisco, de 
forma a conseguirmos tanto o aumento de sua vazão quanto a melhoria da 
qualidade de suas águas. Só depois de revitalizado, e se tudo estivesse funcio-
nando bem, é que poderíamos começar a pensar na transposição. Até porque 
Minas não pode ter uma posição egoísta. O rio nasce aqui, mas banha cinco 
estados e 521 municípios. Sendo assim, seu uso deve ser compartilhado por 



todos, desde que existam condições efetivas para que isso possa ocorrer sem 
que o rio fique comprometido. 

Depois que as audiências públicas revelaram, em 2001, a forte oposi-
ção ao projeto de transposição, o governo Fernando Henrique, como foi dito, 
abandonou a ideia. Porém, com a vitória de Lula, ela foi retomada, agora de 
forma mais vigorosa do que no governo anterior. Lula, assim que tomou pos-
se, colocou a transposição como uma das prioridades de seu governo. 

A vitória do PT havia me levado para a base de apoio ao governo, já 
que o PL, o meu partido de então, era também o do vice-presidente da Repú-
blica, José Alencar. Porém, em relação à transposiçãO, minha posição em nada 
havia mudado. Eu era contra e continuava a ser, mesmo estando na base de 
apoio. No governo Fernando Henrique, um dos meus principais interlocuto-
res junto ao governo era José Carlos Carvalho, que também era contra a trans-
posição. No governo Lula, sua posição tornou-se ainda mais crítica em relação 
ao projeto. Mesmo na base de apoio, continuei a tê-lo como interlocutor. 

Luia sabia que teria pela frente uma resistência pesada ao projeto. 
Tinha noção também de que Minas seria o epicentro das críticas que viriam. 
Para isso, deu a José Alencar, que era mineiro, a missão de explicar à socie-
dade o que era o projeto. Assim, a convite da Assembleia Legislativa, ele veio 
a Minas, em outubro de 2003, e por cerca de seis horas, discutiu o projeto 
com deputados, ambientalistas e representantes da Federação das Indústrias 
no Estado de Minas Gerais (Fiemg) e Federação da Agricultura no Estado de 
Minas Gerais (Faemg). Durante esse tempo, ouviu muitas críticas e, ao final, 
assegurou que o projeto somente seria levado adiante se contasse com o res-
paldo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), o que 
acabou não ocorrendo, uma vez que o comitê não aprovaria o projeto. 

Na qualidade de uma espécie de "embaixador" da transposição, José 
Alencar foi também à Câmara dos Deputados, para tirar as dúvidas dos parla-
mentares, incluindo as minhas. Com aquele jeitão mineiro, teve a maior paci-
ência em responder às questões que colocamos a ele. Foi uma reunião muito 
boa. José Alencar impunha respeito, porém o mais importante foi que ele nos 
deu uma satisfação. Ele defendia a transposição, mas não me parecia sincero. 
A impressão que eu tive, ao final da reunião, era de que o governo havia ten-
tado vender a ideia de que a transposição era um projeto espetacular, o que, 
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na prática, não se confirmara. 
Como o governo estava decidido a levar a transposição adiante, pas-

sei a estudar mais a fundo o assunto. Acompanhei de perto tudo o que sere-
feria ao projeto, como por exemplo, as duas greves de fome feitas pelo bispo 
Dom Cappio, da diocese de Barra, na Bahia. A primeira foi entre 26 de setem-
bro e 5 de outubro de 2005. A segunda durou mais tempo- 22 dias- e ocor-
reu depois que o governo brasileiro decidiu dar início às obras, em novembro 
de 2007. Dom Cappio somente abandonou o jejum após ter sido internado 
na UTI do hospital de Petrolina, em Pernambuco, devido a complicações de 
saúde causadas pela da falta de alimentação. 

Na época da primeira greve de fome, eu apresentava na televisão, 
pela Ponto Terra, o programa Ecologia e Cidadania. Um de meus entrevista-
dos foi o Frei Gilvander, bispo da Ordem dos Carmelitas, com forte atuação, 
em Belo Horizonte e Região Metropolitana da Capital, junto aos movimentos 
populares que defendem os sem-teto. Ele tinha uma posição clara contra a 
transposição. 

Também dessa época foi o lançamento do livro Os descaminhos do 
rio São Francisco, do projeto Manuelzão, com ilustrações da artista plástica 
Maria Helena Andrés, mãe do arquiteto e ex-presidente da Feam Maurício 
Andrés. Fui ao lançamento e li o livro umas três vezes e quanto mais eu lia, 
mais forte se tornava, para mim, a ideia de que a transposição era um projeto 
equivocado. Pode até parecer um chavão, mas é preciso que se faça uma in-
versão de prioridades: primeiro, a revitalização do rio; depois a transposição. 
Caso contrário, em um futuro, não haveria água em vazão suficiente para ser 
transportada para as regiões secas do semiárido nordestino. 

O projeto do governo federal tem dois eixos. O Eixo Leste eu poderia 
até aceitar, porque levaria água para Campina Grande, na Paraíba, uma região 
extremamente seca. Nesse caso, a água seria usada para abastecimento hu-
mano. Já o Eixo Norte não faz o menor sentido, pois seu objetivo é levar água 
para atender à necessidade de projetos eminentemente econômicos, não 
tendo, portanto, sentido o governo investir recursos públicos em uma obra 
dessa natureza. No início do governo Lula, o ministro da Integração Nacional, 
Ciro Gomes, defendia que as águas chegassem ao Cear<l, seu estado natal. Não 
acho que ele estava errado em querer mais água para os cearenses, mas sou 



contra a tese defendida por ele de que a transposição seria a solução para os 
problemas de falta d'água no semiárido nordestino. 

Não é e nunca será. Antes de mais nada, é preciso deixar claro que 
estamos falando de uma região em que, historicamente, os índices pluvio-
métricos sempre foram muito baixos, ou seja, é uma região de pouca chuva. 
Assim, não será um projeto de transposição que irá dar à região a capilarida-
de hidrográfica que ela nunca teve. Do ponto de vista de seu custo, a trans-
posição é um projeto altamente polêmico. Em 2003, ele foi estimado pelo 
governo em R$ 4,5 bilhões. Hoje, o valor gasto já passa de R$ 8,2 bilhões e 
a obra ainda não está concluída. Passaram-se os dois mandatos do governo 
Lula, nós já estamos no segundo mandato da presidente Dilma e a obra ainda 
não chegou ao seu final. 

Toda discussão tem um lado positivo; talvez até um pouco por causa 
do debate em torno do São Francisco é que nós temos hoje, em Belo Horizon-
te, a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Arrudas para proteger o Rio 
das Velhas, um afluente do São Francisco. Porém, a situação do chamado "rio 
da unidade nacional" é muito delicada. Continuamos dependendo da chuva 
para que a vazão do rio aumente. Poderiam ter sido investidos mais recursos, 
por exemplo, em projetos para evitar que o esgoto doméstico dos municípios 
ribeirinhos ao Velho Chico continue sendo lançado no rio; poderiam ter in-
vestido mais na recuperação das matas ciliares, pois isso aumentaria a vazão 
do rio, à medida que a vegetação retém água e, ao mesmo tempo, reduz o as-
soreamento do rio. Lamentavelmente, avançamos muito pouco no sentido de 
dar ao rio São Francisco pelo menos um pouco da vitalidade que tinha antes 
da ação do homem. 

Criação da ANA 
A Agência Nacional das Águas (ANA) é o organismo brasileiro res-

-ponsável pela operacionalização do Plano Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH), cujas diretrizes foram fixadas pela Lei 9.433, de 1997. É um órgão 
muito conceituado, de grande capilaridade, se considerarmos as bacias dos 
grandes rios federais brasileiros e até mesmo suas congêneres nos estados, 
que fazem parte de um mesmo sistema. Contudo, a história da ANA poderia 
ter sido outra não fosse a intervenção da Câmara dos Deputados. A criação da 
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agência começou com dois problemas. O primeiro era o seu caráter, uma ~~z 
~ . 'to autonta-que o primeiro projeto enviado à Câmara previa uma agencia mUI 

ria, centralizadora, com sede em Brasília, onde concentraria todo o seu pode:· 
, . , ·meira si-O segundo problema estava no propno nome: Anagua, pn 

~ . . . ·- t' cnicos do gla pensada para a agencia. Em uma pnme1ra reumao com os e 
d . Ih . , - . an-ígua e agora governo, eu pon ere1 que as mu eres Ja nao usavam mais , 

o governo queria criar uma anágua para incomodar a vida do cidadão coi11 
, , lheres usa-a cobrança pelo uso da agua. A anagua era uma roupa que as mu d 

vam embaixo do vestido. Assim, de cara, eles já haviam errado na escolha 
0 

.d. mudar nome. Começamos a brincar e a fazer piada até que eles deci 1ram 
·eto 

o nome da agência. Não sei se o nome anterior chegou a entrar no pro) 
·ra 

de lei inicial enviado à Câmara dos Deputados ou se alguém, nessa primei 
reunião, apenas citou o nome. 

Congresso Na hora da discussão do projeto, como pouca gente no _ 
lo - presen Idava com a questao ambiental, eu consegui ser indicado como o re 

ntava tante do PL nessa comissão que analisaria a proposição. Quem represe . 
enhe1r0 

o governo era o deputado federal Eliseu Resende (PFL-MG), eng . 
. espeito, competente e experiente, homem pelo qual eu tenho o mawr r . 

. . ro)eto 
embora eu divergisse dele em muitas coisas. Discuti muito com ele 0 P 

11 d ~ . Q arque e a agencia. uem sempre fazia o contraponto com o Eliseu era eu, P 
1 . 'd ias de e. escutava as pessoas, procurava me informar e divergia de mmtas 1 e do 

Com isso, conseguimos muitos avanços. O primeiro deles foi a mudança de 
d ·xou nome. O segundo foi a mudança de seu caráter. Ao ser criada, ela ei ·as 

, - . . ~ de baCI ser um orgao centrahzador e passou a dar mais poder aos comites a 
hidro 'f cobranÇ gra Icas, ao mesmo tempo em que já começava a se falar em 
pelo uso da água. 

5 P . dança na ara que Isso ocorresse, um ponto importante foi a mu 
1 

de 
regras de fina · Naciona nCiamento da Agência e do próprio Sistema Jo 
Recursos Hídrico (SN!)~I) . . . . 1 enviado pe s \.r . De acordo com o proJeto ongma ' de 
governo as b ragens ' empresas produtoras de energia elétrica que têm ar sf e 
armazenam t d , · u Che 

en ° e agua, como Furnas Cemig Eletrobras, ItaiP ' nte 
Eletronorte · ' ' ANA oura ' paganam uma alíquota de 6% e iria tudo para a · 5se 
a tramitação do p o 6 75%· oe 

roJeto, esse número mudou evoluindo para ' ção 
total- aí é que v d'~' ' rnanuten 

em a herença substancial- 0,75% iriam para a 



da ag' . encia e dos c 't' d . • d . Para . om1 es os nos 1e era1s. Os outros 6% seriam canalizados 
proJetos de . l' - d sub rev1ta 1zaçao as bacias, via SNRH. Outra diferença 

stancial é que esses r - . . C . u' . d U ·- . dir ecursos nao mam para o mxa mco a mao e sim 
etamente 

0 
SNR para o SNRH. Isso porque a ANA foi criada para operacio-nalizar 

era H. Sem 0 Sistema, não faz sentido a existência da Agência. O que faltava / 
apenas a entidad · · ' ' · · 'd d d l' · d recur , ' e que ma por em pratica as pnon a es a po mca e '\ 

sos hidricos. 
seu R Tudo isso gerou uma grande discussão no Congresso, porque o Eli-

esende 1, Port ' a em de representar o governo, também era uma espécie de 
a-voz d , . foi p 0 setor eletrico. A medida que as reuniões iam acontecendo, ele 

dos ;rcebendo que perderia a batalha da mudança na forma de distribuição 
ecursos C . dos r · omIsso, acabou aceitando o percentual proposto para divisão 

ecursos entre a ANA e o SNRH. 
Um episód' · · - d · teve IO Interessante ocorrido durante a tramitaçao o projeto 

como pr t· . . llJ.eir . 0 dgomsta Jerson Kelman, que acabaria, mais tarde, sendo o pn-
ele qu· ente da ANA. Ele é um técnico muito competente. Ocorreu que 0 Pres1d 

Is ser m . . indúst . mto professora! e, em uma reunião da Comissão de Economia, 
na e Co ' · tende mercw da Câmara, começou a falar com um tom que dava a en-

dele rojeto sena aprovado sem maiores mudanças. Ao ouvir a fala r que o p · . . 

'eu fui u d m os primeiros a me inscrever para contestá-lo. 
' - Com tod d b e que 

0 
o respeito que tenho ao senhor, eu gostaria e sa er como 

senhor b - · d O Projeto a· sa e que a ANA vai ficar assim se ela nao foi nem vota a. 
Eliseu R Inda está em discussão. Todo dia fazemos reunião com o deputado 
de Passaesende para avançarmos no debate. Além disso, o projeto ainda tem 
nh r nessa Ca · . . · - ' se-or afir 'sa, para depms Ir para o Senado. Entao, como e que o 
fo·? ma que a ' · · t d 

1
· Co ' agencia vai ficar assim e assado, se o projeto nem vo a 

0 

tno o senh · r, or afirma isso? 
p· ~u acab · _0Sito. Eu ei constrangendo-o, embora não tenha sido esse o meu pro-
tivesse d ~~enas estranhei vendo-o falar daquele jeito, como se tudo já es-
ap ehntdo e - d rovar 

0 

. que aos deputados não caberia outra tarefa a nao ser a e 
Pediu d Projeto da forma como foi enviado pelo governo. Depois, ele até me 

esculp ' _ N as, reconhecendo que exagerou e justificando o erro: 
taz- a minh·1 b h r tem ·ao: est·' ' ca eça estava a ANA que nós criamos, mas o sen o 

avamos.. . amda discutindo o projeto. 
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Esse caso me marcou porque mostrou que os limites da independência 
do poder Legislativo, apesar de estarem fixados pela Constituição Federal, são, 
em parte, definidos no dia a dia pelos próprios deputados e senadores, que 
podem ser críticos, ampliando esses limites, ou podem simplesmente aceitar 
os projetos que vêm do Executivo aprovando-os sem maiores discussões. 
Nesse caso, são os próprios congressistas que contribuem para reduzir o 
poder do Legislativo. Passados alguns anos, encontrei Jerson Kelman em um 
evento. Ele também se lembrou do episódio e acabou comentando comigo: 

- É, Ronaldo, naquele dia você me apertou. 
Minha intenção, como legislador, era conseguir que tudo o que esti-

vesse relacionado à ANA tivesse o máximo de transparência. No projeto ori-
ginal, não havia nenhuma menção a isso. O que estava no texto era que todas 
as decisões caberiam à agência e ponto final. A mudança de conceito chegou a 
mim por sugestão do jornalista Washington Novaes e do jurista Paulo Afonso 
Leme Machado. Washington Novaes já era um dos grandes jornalistas brasi-
leiros na área ambiental; Paulo Afonso Leme eu já conhecia de Belo Horizon-
te. Foi ele quem, durante a tramitação do projeto de lei que criou o Comam, 
me deu uma importante colaboração. 

Não posso me esquecer deles porque nós vivemos em uma socieda-
de em que as pessoas não participam, não dão ideias. Foram os dois que me 
apontaram a necessidade de se dar maior transparência às decisões da ANA. 
Foi a partir da conversa com eles que eu apresentei uma proposta de mu-
dança no projeto. Aceitei a sugestão porque entendo que as decisões sobre 
rios federais interferem na vida de milhares, ou melhor dizendo, milhões de 
pessoas. Por isso, precisam ter ampla publicidade para que possam ser de-
mocraticamente conhecidas e debatidas. 

A proposta que apresentei foi de que todas as decisões relacionadas 
aos rios federais deveriam ser publicadas em grandes jornais de circulação 
nacional. Na época, não existia a força da Internet. Então, a mídia que eu esco-
lhi era a dos jornais. Como a proposta era muito simpática, acabou passando. 
Eliseu teve de aceitar a mudança, que está valendo até hoje. O resultado final 
da passagem do projeto pelo Congresso foi que temos uma ANA mais pala-
tável, mais descentralizada e mais transparente, muito dife-rente da agência 
imaginada pelo governo, que, tenho de reconhecer, também mostrou compe-



tência, pois soube ceder. 
Foi uma vitória do Legislativo em relação aos rios federais. Não posso 

dizer o mesmo no que se refere aos rios estaduais, ou seja, sobre aqueles cuja 
nascente ou foz estão no território estadual. Se a Assembleia de Minas fosse 
um pouco mais independente em relação ao governo do Estado no momento 
da definição da Política Estadual de Recursos Hídricos, talvez não tivéssemos 
chegado ao estado em que nos encontramos hoje. Não tenho dúvidas de que 
o número de outorgas é muito superior à vazão de nossos rios. A transparên-
cia evitaria que isso tivesse ocorrido. 

Hoje, fazendo um balanço do que foi o processo de implantação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos, incluindo a criação dos comitês de 
bacia, tanto dos rios federais quanto dos estaduais, eu diria que a velocida-
de ficou muito aquém do que eu imaginava. Caminhamos muito lentamente. 
UI atrás, eu imaginava que tudo seria mais rápido, mas tenho de reconhecer 
que, no Brasil, transformar uma lei em realidade, costuma ser muito difícil. 
Basta lembrar que até hoje, a Constituição Federal, de 1988 tem artigos que 
sequer foram regulamentados. 

Isso acontece porque a sociedade não cobra e o governo não investe 
naquilo que não é de seu interesse. A sociedade não cobra porque não está 
bem informada. Veja que somente agora, quando passamos por um período 
mais longo de estiagem, é que a população está se conscientizando da impor-
tância de preservação da água. Aposto que se as chuvas voltarem à normali-
dade, o que aprendemos sobre a necessidade de se evitar o desperdício cairá 
no esquecimento. Isso ocorreu no apagão de 2001. Bastou voltar a chover 
para que tudo aquilo que havíamos aprendido sobre a importância de não se 
desperdiçar energia elétrica fosse, literalmente, por água abaixo. 

Infelizmente, nossa sociedade ainda não é participativa. A ausência 
do sentido de coletividade se dá no caso da água e também em relação ao 
lixo. As pessoas não se importam nem um pouco com o que acontece depois 
que elas colocam o lixo para ser recolhido pelo caminhão da limpeza urbana. 
Pouco importa a elas se vai para um lixão ou para um aterro sanitário. O im-
portante é que o lixo saia de dentro de casa. Nos meus sete mandatos eletivos, 
aprendi uma coisa muito importante: lixo não dá voto. O sistema de cole-
ta pode ser perfeito, com recolhimento inclusive diário. Ninguém irá votar 
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em um candidato por causa disso. Porém, coitado do prefeito que enfrentar 
uma greve de garis e deixar que o lixo acumule nas ruas. Será lembrado para 
sempre por esta falha. Este, com certeza, irá perder muitos votos na eleição 
seguinte. No caso da água, as pessoas não têm muita preocupação em saber 
de onde a água vem, se o sistema é estadual ou municipal. O que elas querem 
é a água na torneira. Como no caso do lixo, coitado do gestor público se a água 
começar a faltar nas torneiras. 

Energia nuclear 
Existe até hoje, na Câmara dos Deputados, uma ideia regimental mui-

to avançada, que eu não conhecia antes de tomar posse, chamada Comissão 
Externa e que, de vez em quando, é acionada. Na época em que eu era depu-
tado, fiz parte de uma dessas comissões. Ela foi instituída para averiguar as 
condições de segurança das usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, no estado 

/ do Rio de Janeiro. Quem esteve à frente disso foi Fernando Gabeira, que era 
radicalmente contra o uso da energia nuclear. Ele tinha uma posição mais 
radical que a minha, até porque ele era um parlamentar do Rio de Janeiro. 
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Ele apresentou um requerimento para a instalação de uma Comissão 
Externa destinada a acompanhar a simulação de uma evacuação da população 
atingida por um "acidente" na usina. O requerimento foi aprovado em plenário 
e eu fui eleito presidente da comissão, que era composta por cinco deputados. 
Acho que me escolheram presidente justamente pelo fato de eu não ser do Rio 
de Janeiro, ser alguém que não tinha interesse político direto no assunto e já 
ser conhecido como deputado comprometido com a causa ambiental. 

No dia previsto para a simulação, 10 de novembro de 1999, fomos 
para Angra dos Reis acompanhar de perto os trabalhos. O que estava previsto 
para ser feito era a simulação de uma operação de socorro em caso de aci-
dente. Só que, na hora prevista para o início da operação, tudo começou a dar 
errado. A sirene que anunciaria o acidente falha e a operação teve de ser ini-
ciada no grito. O pior é que era muita gente envolvida. Toda a cidade de Angra 
dos Reis estava mobilizada para participar da operação. O negócio era sério. 
Estavam mobilizados a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), diversas autoridades da prefeitura de 
Angra, a Polícia Rodoviária Federal entre muitos outros. 



Havia também uma disputa política entre Gabeira e Luís Sérgio (PT j 
RJ), que era o relator da Comissão e havia sido prefeito de Angra dos Reis. 
Nesse contexto, ele podia falar mal da usina, mas não de Angra, que, por sinal, 
é uma bela cidade. O que tinham em comum era a oposição a Fernando Hen-
rique Cardoso e o fato de estarem ali defendendo seu quinhão eleitoral. 

O que eu acho é que os organizadores do evento não contavam com 
os imprevistos. O primeiro, que eu já relatei, foi a falha da sirene. O segundo 
foi o acidente com o motociclista da Polícia Rodoviária Federal que havia sido 
destacado para participar da simulação e acabou morrendo. Aí Gabeira dei-
-xou de lado a simulação e foi acompanhar o acidente com o patrulheiro. 

De tudo o que vi naquele dia, algumas coisas me marcaram. A pri-
meira é que ninguém, ainda hoje, quer ter uma usina nuclear perto do local 
onde mora, mas aí eu me pergunto: "Se eu, que sou engenheiro, não acredito 
na segurança de uma usina nuclear, porque eu fiz engenharia?" Realmente, 
quando eu estava dentro das instalações da usina, na sala de controle, não 
senti medo algum ao ver os engenheiros trabalhando. Os outros funcioná-
rios também estavam todos tranquilos. Eu não via nada de perigoso naquilo. 
Nada que lembrasse o desenho da caveira que é colocado perto de locais que 
oferecem perigo, porém sabia que o risco existe e que, em se tratando de 
energia nuclear, todo cuidado é pouco. 

Outra coisa complicada é que ao lado da usina passa a BR-101, uma 
rodovia muito estreita que, por essa razão, é uma rota de fuga muito perigosa 
e de alto risco. Eu via a estrada e pensava que se uma evacuação simulada já 
era uma coisa complicada, em um acidente real a situação seria ainda mais 
dramática, com muita gente tentando fugir ao mesmo tempo. A conclusão a 
que eu cheguei era que o problema maior talvez não fosse só a usina, mas 
como fazer a evacuação. Na época, eles até deram uma melhorada na estrada, 
fazendo um recapeamento de seu leito, no entanto era só um paliativo porque 
o que tinha de ser feito mesmo, não foi feito, que era a duplicação da rodovia. 

No dia da simulação, o pessoal do Rio de janeiro nos tratou muito 
bem, entretanto nós pudemos ver que a coisa não funcionou como o previsto 
e que, no caso de um <tcidente em Angra, a população passaria por sérias di-
ficuldades para encontrar abrigo em lugar seguro. 

Terminada a simulação, voltamos para Brasília, a fim de produzir o 
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relatório. No texto, nós apontamos as falhas e, ao mesmo tempo, sugestões de 
medidas que deveriam ser implantadas. O relatório foi enviado para a metro-
nuclear e para a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Não era um relatório 
baseado no denuncismo. Era um documento muito pé no chão, com medidas 
concretas para melhorar o processo. Foi uma experiência muito interessante. 
Hoje, acho que a usina de Angra 3, cuja construção caminha a passos de tarta-
ruga, deveria ser concluída. Afinal, os equipamentos já estão todos no Bra-sil. 
Se as usinas 1 e 2 estão funcionando, porque tanta demora em relação à 3? 
Penso, porém, que a construção de outras usinas nucleares deveria ser objeto 
de muito estudo, para definir se essa seria mesmo a opção mais indicada. A 
discussão sobre a energia nuclear é sempre muito complicada. Não considero 
que seja uma energia suja, do ponto de vista da geração de gases causadores 
do efeito estufa, no entanto ainda há a questão não resolvida dos resíduos, 
que a tornam uma opção perigosa. Acho, não obstante, que é uma alternativa 
energética que deve ser discutida. Os profissionais que trabalham na área 
fazem isso com a maior tranquilidade. 

Eu diria até que todo esse temor em torno da energia nuclear não pro-
cede, embora seja necessário tomar todos os cuidados. A usina de Fukushi-
ma, no Japão, na qual houve o vazamento de material radioativo por causa do 
tsunami de março de 2011, é um exemplo disso. O Japão é um país que tem 
amplo domínio da energia nuclear, mas, ainda assim, passa por problemas em 
relação a Fukushima. Em resumo: hoje, se alguém me perguntar se eu gosta-
ria de ser vizinho de uma usina nuclear, eu diria, com tranquilidade: "Não". 

José Alencar no PL 
Antes de ser do Partido Liberal (PL), José Alencar era do PMDB, par-

tido pelo qual foi eleito senador em 1998. Só que ele nunca teve um trânsito 
muito bom no PMDB. O maior exemplo disso foi quando ele disputou a lide-
-rança do partido no Senado e só teve um voto: o dele próprio. José Alencar 
era até uma pessoa boa, mas não tinha muita sensibilidade política. Não arti-
culou com ninguém para ser o líder e achou que todo mundo iria votar nele. 
Deu com os burros n'água. 

Foi aí que Lula entrou na história e colocou em sua cabeça que tinha de 
ter um candidato a vice-presidente da República com o perfil de José Alencar. 



Só que o candidato não poderia ser do PMDB porque este partido estava no 
governo integrando a base de apoio de Fernando Henrique. Na época, eu era 
deputado federal e presidente do PL em Minas e comecei a trabalhar para que 
José Alencar se filiasse ao partido. Conversei com Valdemar da Costa Neto, 
que era o presidente nacional do PL, que gostou da ideia e me deu o sinal 
verde. Conversei com José Alencar, que também achou a ideia interessante. 
Pouco tempo depois, estava ele no PLena chapa de Lula, como vice do então 
candidato Lula, que disputaria, e venceria a eleição presidencial de 2002. 
Quem, entretanto, abonou a ficha partidária para a entrada dele no PL fui eu. 

Tudo aconteceu em agosto/setembro de 2001, um ano antes da elei-
ção presidencial que levaria Lula à Presidência da República. Eu estava sain-
do de uma reunião no gabinete de José Alencar, quando encontrei Lula e os, 
na época, deputados federais José Dirceu e José Genoino. Ao ver os três, eu 
abri os braços, segurei-os e disse, olhando para Lula: 

- Gente, não convidem o Zé para ir para o Pl: porque ele não vai. Eu 
sou de Ponte Nova; José Alencar é de Ubá e minha famí:;a tem negócio com 
ele. Conheço bem José de Alencar. Ele é conservador na essência da palavra. 
Vocês vão perder tempo e não vai dar resultado. Aí eles me perguntaram: 

- Como devemos agir? 
Na hora eu respondi: 
- Chamem-no para o PL. Eu sou o presidente do PL em Minas. Pas-

sem a ficha dele para mim que eu o filio ao PL. já conversei com Valdemar da 
Costa Neto (PL/SP) sobre isso. Entreguem-me a ficha dele que eu quero ver 
quem vai ser contra. 

Eu já tinha a garantia de Valdemar, apesar de ele e José Alencar nem 
se conhecerem. Ele veio para o PL e ganhou a eleição na chapa com Lula. 
Quem me deu o toque para convidar José Alencar para o partido foi Anderson 
Adauto, que já foi deputado federal e prefeito de Uberaba e, na época, tam-
bém era do PL. 

O quase ministro 
Em 2002, quando Lula foi eleito presidente da República, eu já tinha 

um trabalho acumulado de anos nas áreas de meio ambiente e turismo. O PL 
também estava no poder, pois era o partido do vice-presidente da República. 
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A junção desses dois fatores me fez alimentar a ideia de ser ministro do go-
verno Lula. Credenciais para isso eu já possuía. Tinha sido deputado estadual 
por 12 anos e estava no segundo mandato de deputado federal. Meu interes-
se era por duas pastas: Meio Ambiente ou Turismo. 

As chances de eu ser o ministro do Meio Ambiente foram por água 
abaixo quando, na viagem que fez aos Estados Unidos, Lula indicou Marina 
Silva como ministra do Meio Ambiente. Marina era senadora e tinha um lon-
go trabalho nessa área. Não foi uma escolha errada de Lula, porém quando 
soube da indicação, pensei comigo mesmo: "Perdi essa pasta". 

Então, Valdemar acertou com José Dirceu, que viria a ser o ministro-
-chefe da Casa Civil, que eu, em nome do PL, seria o ministro do Turismo. O 
ministério ainda não existia. Seria criado por Lula quando ele assumisse o go-
verno. Para mim, ficou bom, pois eu tinha um bom trabalho nessa área como 
deputado federal e conhecia bem o assunto. Na campanha, também contribuí 
para que o discurso do candidato Lula fizesse referência ao tema. Eu entendia 
que estava tudo certo comigo. O próprio José Dirceu, quando se encontrava 
comigo nos corredores da Câmara, falava baixinho: 

-Tudo bem, ministro? 
Eu ficava quietinho, quietinho. Aprendi, com o tempo, que é melhor 

não ficar anunciando uma indicação política enquanto não for oficializada. 
Aí ocorreu um complicador com o qual eu não contava. Nós, do PL, 

não estávamos satisfeitos com o espaço que o governo havia dado ao parti-
do no ministério do governo Lula. Então, Valdemar me pediu para conversar 
com Bispo Rodrigues (PL/RJ). Ele me disse que não tinha interesse no minis-
tério do Turismo. De qualquer forma, eu disse a ele, na tentativa de amenizar 
a crise que se avizinhava, que era preciso ter paciência: 

- Bispo, o senhor vai ter espaço conosco no Ministério do Turismo. 
Só que não adiantou muito. O PL, como um todo, estava insatisfeito 

e essa mensagem foi levada a Lula por José Alencar. Lula, a essa altura, em 
meados de dezembro de 2002, estava finalizando a definição de seu futuro 
ministério. Tanto que a TV Globo, ao noticiar as articulações para a defini-
ção da equipe de governo do futuro presidente, até pôs meu retrato na tela, 
anunciando-me como o provável ministro do Turismo. 

Foi aí que ocorreu a reviravolta. Lula, em vez atender o PL com três 



ministérios pequenos, resolveu dar um ministério grande, que seria o minis-
tério dos Transportes. Com isso, automaticamente, eu fiquei de fora. Ao rece-
ber a notícia, pensei comigo mesmo: "Como é que eu iria ser ministro de uma 
pasta dessas? Eu queria mesmo era o ministério do Meio Ambiente. Se fosse 
o de Turismo, também seria bom, mas, daí a ser o ministro dos Transportes, 
iria ser uma distância muito grande, pois eu não tinha maiores afinidades 
com a área". Logo vi que o ministro não seria eu. 

Aí aconteceu um fato curioso. José Alencar me convidou para uma 
reunião com outros companheiros do PL de Minas no escritório dele, na 
Coteminas, em Belo Horizonte. O pessoal da equipe técnica que cuidava da 
montagem do futuro governo fez uma apresentação de qual era a estrutura 
do Ministério dos Transportes. Foi muito engraçado porque José Alencar, que 
era empresário, ia vendo aquilo e o olho dele ficava arregalado à medida que 
ia tendo noção do tamanho do ministério que estava sendo dado ao PL. Eu lia 
"Porto de Paranaguá" e o olho dele arregalava; lia "Porto do Rio de Janeiro" 
e o olho dele crescia. A cada nome de porto que ia sendo falado, o olho dele 
estatelava. Só de ver a relação dos portos marítimos, ele ficou louco. Tudo 
estava concentrado no Ministério dos Transportes. Já eu, vendo aquilo, pen-
sava exatamente o contrário. Minha chance de ser ministro minguava a cada 
minuto, enquanto ele, no final da reunião, estava num entusiasmo só porque 
havia tomado consciência de que o Ministério dos Transportes era, efetiva-
mente, uma pasta muito grande e que iria ficar sob responsabilidade do PL. 
Em seguida, conversa vai, conversa vem, José Alencar acertou com Lula a in-
dicação de Anderson Adauto para assumir a pasta. 

Anderson era um deputado federal de primeiro mandato que não en-
tendia absolutamente nada de transportes. Foi colega meu por 12 anos na 
Assembleia Legislativa de Minas e nunca fez um discurso sequer para falar de 
qualquer assunto ligado à área de engenharia. Foi nessa hora que eu percebi 
que o governo de Lula não iria ser uma administração séria. Anderson era um 
político muito competente, mas, para ser ministro dos Transportes, não era a 
pessoa indicada. 

Para complicar mais minha situação, nas negociações para a mon-
tagem da equipe, como o PL já havia sido aquinhoado com um ministério de 
grande porte, a futura pasta de Turismo acabou indo para o PTB. Com isso, 
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o pouco de chance que eu tinha escorreu pelo ralo. Não houve patifaria, nin-
guém me traiu. Eu fui vítima de algo muito comum no meio político que são 
as negociações políticas. Quem assumiu o Ministério do Turismo foi Walfrido 
dos Mares Guia, que não conhecia Lula, não votou em Lula e acabou sendo um 
grande ministro do Turismo. 

Esse fato me fez refletir sobre minha permanência no PL. O que eu 
senti é que se eu permanecesse no partido, mesmo sendo eu o presidente da 
agremiação no Estado, a grande figura do partido seria José Alencar, que era 
vice-presidente da República. Enquanto eu permanecesse no PL, tudo o que 
eu pensasse em fazer dependeria das articulações de José Alencar com Lula. 
Foi assim que, tão logo começou o governo Lula, eu decidi me filiar ao PTB. 
Fiz isso para não ficar preso à sombra de José Alencar. Como eu tinha a inten-
ção de me candidatar à prefeitura de Belo Horizonte, tinha que ter um espaço 
próprio de atuação. Isso, naquele momento, era fundamental para mim. 
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NA PREFEITURA 
DE BELO HORIZONTE, 

O CAMINHO DE VOLTA 

A ida para o PTB 
Minha ida para o PTB se deu em 2003. A intenção era preparar o 

partido para disputar as eleições de prefeito em 2004. Se fosse o caso, eu 
seria candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Quando eu deixei o PL, estava 
muito bem com o partido. Eu só não queria era ficar sob a orientação de José 
Alencar que, por sua vez, estava afinadíssimo com Lula. Foi apenas essa a 
razão que me levou a trocar de partido. Nenhuma outra. 

Assim, tão logo entrei para o PTB, começamos a preparar o partido 
para as eleições. Fizemos reuniões, convidamos pessoas a se filiarem, enfim, 
preparamos a chapa já em 2004. O problema é que quando eu achava que 
havia chegado a hora de a onça beber água, entra em cena, na articulação 
política envolvendo o PTB, o então governador Aécio Neves. Habilmente, ele 
havia definido que o candidato dele seria João Leite. Não era a primeira vez 
que João Leite iria disputar a prefeitura de Belo Horizonte. A primeira foi em 
2000, quando perdeu para Célio de Castro. Agora, em 2004, estava preparan-
do-se para uma nova disputa, desta vez, com o apoio de Aécio. 

Na minha cabeça, a eleição seria disputada por uns quatro ou cinco 
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candidatos e eu seria um deles. Poderia ficar em terceiro lugar ou, se desse 
sorte, talvez até em segundo. Vitorioso eu dificilmente seria, mas iria fazer 
uma bela campanha e ficar mais conhecido na cidade. Aécio, porém, articulou 
tanto que acabou levando todo mundo para o lado dele. Por último, deu uma 
tacada para conseguir o apoio de Maria Elvira, que era presidente do PMDB 
em Belo Horizonte e provável candidata a prefeita. Aécio, como governador 
do Estado, bem avaliado, marqueteiro de mão cheia e bom no jogo político, 
foi convencendo todos a migrarem para o barco de João Leite. 

Eu seria a próxima vítima. Ele me deixou para depois de Maria Elvira. 
Então, eu liguei para Aécio. Não me esqueço disso. Estava dentro de um carro, 
passando pelo viaduto São Francisco para sair na Avenida Antônio Carlos. 
Devia ser uma quarta ou quinta-feira, Aécio me atendeu na hora: 

-Ronaldo, segunda-feira eu chamo você para a gente conversar. Estou 
acabando de afinar algumas coisas aqui, mas na segunda-feira eu o chamo. 

Desliguei o telefone e pensei: "Se você acha que vai me jantar, desista. 
Eu é que vou tentar almoçar você". Longe de mim ofendê-lo, porém como sou 
macaco velho na política, eu sabia que, na segunda-feira, quando ele me cha-
masse, o jogo com o PTB já estaria definido. Seria só uma questão de tempo. 
Eu tinha noção de que minha candidatura não era forte, como a do PT ou a do 
PSDB, que são partidos muito sólidos até hoje, embora eu tivesse um certo 
respaldo do eleitorado, apontado pelas pesquisas. Então, no dia seguinte ao 
da conversa com Aécio, a manchete do jornal Estado de Minas foi a seguinte: 
"PT isolado na disputa da Prefeitura de Belo Horizonte". O Estado de Minas 
sempre foi um jornal muito aecista. No final de semana seriam realizadas 
várias convenções, inclusive a nossa, do PTB. Eu, que não sou bobo, quando li 
a manchete, entendi logo a mensagem e pensei: "Ah, é?" 

Aí, o presidente do PTB de Minas, o deputado federal Romeu Quei-
roz, me liga dizendo que queria conversar comigo. Disse-me que o quadro 
de candidaturas para a prefeitura de Belo Horizonte já tinha ficado configu-
rado e que haveria só dois candidatos fortes. Seria uma disputa entre o Pa-
lácio das Mangabeiras e o Palácio Municipal. Na época, Fernando Pimentel 
já era o prefeito. Ele tinha sido vice de Célio de Castro, que faleceu em julho 
de 2003. Assim, em seu lugar, assumiu Pimentel. Romeu Queiroz me disse 
que se eu decidisse disputar, eu seria o candidato do PTB à prefeitura de 



Belo Horizonte, que Walfrido não iria interferir na questão e que Roberto 
Jefferson também não. Resumindo: a decisão estava nas minhas mãos. 

Até então, eu não tinha tido contato com Pimentel. O inesperado foi 
que ele me liga para dizer que queria conversar comigo. A conversa foi na 
sexta-feira na hora do almoço. Fui conversar com ele e fiquei com ideia de 
que se eu pedisse a metade do governo municipal, ele me daria. Se ele não 
me oferecesse nada, eu também aceitaria, porque minha situação estava 
complicada. O que ocorre é que uma disputa com quatro ou cinco candidatos 
é uma coisa, mas quando só há dois gigantes, a situação é outra, pois não 
existe a terceira via. 

Àquela altura, Pimentel precisava muito de qualquer partido de peso 
para uma composição com ele, e, mais do que isso, precisava de alguém de 
nome. Eu, pelo menos, era deputado federal e preenchia esse requisito, pois 
tinha uma carreira política. Na negociação para a montagem da chapa, fize-
mos acordos relacionados a meio ambiente e turismo e outras áreas. Foi bom 
para ele e para mim também. O pacto foi fechado durante um almoço num 
restaurante da Zona Sul de Belo Horizonte. Fizemos o acerto da chapa sem 
maiores dificuldades. Ele precisava de um par e eu precisava de uma saída 
honrosa. De qualquer maneira, ser o candidato a vice-prefeito em uma chapa 
forte era uma boa opção. Grande parte da discussão envolveu a secretaria 
municipal de Meio Ambiente, que é minha praia, e a questão do turismo em 
Belo Horizonte. Não foi nada complicado. Pedi para participar ativamente 
dos processos relacionados a essas duas áreas e, talvez, até ser o secretário 
de Meio Ambiente, porém, àquela altura, ele não podia assegurar que eu iria 
ser o secretário, inclusive porque, primeiro, seria preciso ganhar a eleição. Da 
parte dele, contudo, havia uma disposição muito grande de atender ao que eu 
havia colocado na mesa de negociação. 

À caça dos votos 
Começamos bem atrás, em uma campanha na qual João Leite estava 

disparado na frente. Duas coisas me chamaram muito a atenção. Pimentel 
é um homem inteligente, muito competente, preparado, de boa convivên-
cia. Até porque ninguém chega lá se não tiver esses atributos. No meio da 
campanha, comecei a perceber que iríamos ganhar a eleição, pois a fraqueza 
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política do adversário era fácil de ser notada. Isso ficou claro, por exemplo, 
em um debate sobre esporte que a equipe de João Leite havia montado e do 
qual iriam participar ele e eu. Na época, o Pimentel me procurou e disse: 

- Estão montando uma armadilha para mim. Acho melhor você ir lá. 
Você tem mais conhecimento nessa área do que eu. 

O pessoal da prefeitura me passou os dados sobre o assunto e, no 
debate, eu me saí melhor que João Leite. Fiz um discurso político sobre a se-
cretaria, sobre a necessidade de valorização do futebol amador, dos esportes 
especializados, dos clubes de lazer, etc. No dia seguinte, disse a Pimentel: 

-Nós vamos ganhar a eleição. 
Ele me perguntou: 
- Porque nós vamos ganhar a eleição"? 
Eu respondi que iríamos vencer porque nosso adversário era muito 

fraco, repito, politicamente. Eles haviam armado o debate com perguntas 
difíceis para nós e fáceis para João Leite e mesmo assim eu me saí melhor 
que ele, que foi jogador de futebol, mas não entendia de esporte e, se en-
tendesse, seria apenas de um esporte, que era o futebol profissional, no qual 
a prefeitura de Belo Horizonte não iria se envolver. 

Na campanha, eu ficava era mais antenado para as coisas do turismo 
e do meio ambiente, além de que, vice, não atrapalhando, já ajuda muito, di-
zia Hélio Garcia. Na área de meio ambiente, tivemos de lidar com uma coisa 
desastrosa que havia em Belo Horizonte, que era a câmara de gás do Centro 
de Controle de Zoonoses, localizada no Bairro São Bernardo, Região Nordeste 
da capital. Para a cidade, a existência desse equipamento era humilhante, 
algo inaceitável em pleno século 21. O pessoal da área ambiental ligado à 
defesa dos animais estava cansado de procurar Helvécio Magalhães, que era 
o secretário municipal de Saúde, para que o equipamento fosse desativado. 
Para a câmara de gás eram levados os cães contaminados com leishmaniose. 
Era um equipamento muito tosco. Um motor de combustão era conectado a 
um cômodo fechado. Nele, eram colocados cerca de dez cães por vez. O motor 
era, então, ligado e os cães, ao inalarem o gás da descarga, acabavam mor-
rendo lentamente. O sofrimento desses animais era muito grande. 

Aí o pessoal da defesa dos animais me procurou dizendo: 
- Ronaldo, isso não pode mais. É uma vergonha. 



Na ocasião, apesar de ser deputado federal, eu não sabia da existên-
cia da câmara de gás no Centro de Controle de Zoonoses. Para me inteirar do 
assunto, conversei com figuras como as de Ione Torquato e Marimar Poblet, 
duas respeitadas ativistas defensoras dos direitos dos animais, além de ou-
tras pessoas de alto nível. Só então eu procurei Pimentel para conversar so-
bre o assunto. Ele me disse: 

- Ronaldo, isso é verdade mesmo. O processo lá é muito cruel. 
Questionei-o sobre a continuidade daquele método de sacrificar os 

animais. Ponderei a ele que era preciso fazer alguma coisa para mudar aqui-
lo. Ele me disse: 

-Pode prometer que nós vamos acabar com isso lá no Centro de Con-
trole de Zoonoses. 

Eu pensei que se a ideia era acabar com a câmara depois da eleição, 
porque não nos adiantamos e fazemos isso agora, durante a campanha? 

Ele argumentou que poderia parecer uma ação eleitoreira, mas de 
qualquer maneira o f~lto de aquele assunto ter aparecido para a opinião 
pública naquele momento, durante a campanha, foi bom porque deu uma 
pega na disputa. É claro que o adversário tentou se se aproveitar da questão. 
O fato de eu ter um nome razoavelmente bom na área ambiental contribuiu 
para que o assunto não ganhasse uma dimensão maior do que a que deveria 
ter. Por exemplo: quando nós fizemos uma caminhada na praça JK, Zona Sul 
de Belo Horizonte, os que defendiam o fechamento da câmara de gás estavam 
lá. Depois disso, foi que Pimentel me autorizou a dizer que a câmara de gás 
seria fechada. Isso não chegou a ser divulgado publicamente, porém fui au-
torizado a assumir esse compromisso. 

Durante a campanha, pude sentir, em todos os lugares aonde ia, que 
a administração de Pimentel era bem avaliada pela população. A exceção era, 
por exemplo, a área de segurança pública, cuja responsabilidade é comparti-
lhada com outros entes federados, entretanto, naquilo que é de responsabili-
dade apenas do município, havia um tema em que as críticas à administração 
municipal eram recorrentes: os parques municipais. Não era segredo para 
ninguém que a cidade tinha áreas de parque que estavam abandonadas e nin-
guém gosta de morar perto de um terreno abandonado, que, como o passar 
do tempo, acaba se transformando em uma fonte de dor de cabeça, pois para 
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lá convergem usuários de drogas e bandidos. 
Uma área que estava nessa situação era o Parque Municipal Pro-

fessor Guilherme Lage. O parque foi implantado em 1982 no local em que 
funcionava o antigo viveiro da Prefeitura de Belo Horizonte, na Região Nor-
deste da Capital. Situado em uma área altamente adensada, o parque possui 
aproximadamente 120 mil metros quadrados, com diversas nascentes e duas 
lagoas, sendo uma natural e outra artificial. Estou citando o Guilherme Lage, 
mas havia inúmeros outros parques na mesma situação de abandono espa-
lhados pela cidade. 

Nessa época, os parques ficavam subordinados às administrações 
regionais da Prefeitura. Era um modelo errado, porque o administrador 
da regional já tinha sob sua responsabilidade uma gama muito grande de 
tarefas diárias. Tinha de cuidar da saúde, da educação, da segurança; tinha 
de tapar os buracos, além de um sem número de outras responsabilidades. 
Dessa forma, os parques acabavam ficando relegados a segundo plano, 
tendo em vista a gravidade das demandas que chegavam a ele diariamente. 
Essa questão - do abandono dos parques - era colocada pela população em 
todos os debates a que íamos. Pimentel reconheceu que os parques estavam 
realmente malcuidados. 

A questão foi levantada durante um debate com alunos e professores 
da UFMG. Nós dois tínhamos uma forte ligação com a UFMG. Pimentel não 
chegou a ser aluno, mas foi professor da Faculdade de Ciências Econômicas e 
eu, aluno e professor da Escola de Engenharia. Tanto ele quanto eu estávamos 
licenciados da universidade. A esse debate Pimentel pediu que eu fosse. Lá, 
surgiram dois assuntos ligados à área de meio ambiente. Um era o da câmara 
de gás da Zoonoses; o outro era o abandono dos parques. Fui questionado 
por uma professora da Fafich, a jornalista Mirian Chrystus, que é apaixonada 
pelo tema dos animais e, mesmo assim, foi respeitosa comigo. 

Com relação ao abandono dos parques, primeiro, reconheci que es-
tavam mesmo malcuidados, mas que uma solução estava sendo pensada. 
Talvez a criação de um organismo municipal para cuidar especificamente 
deles. Àquela altura, não estava ainda definido se seria um instituto ou uma 
fundação. O certo é que alguma coisa seria feita com o objetivo de buscar um 
modelo para gerenciarmos os parques municipais. 



1 

Estes foram dois temas da área ambiental muito recorrentes ao lon-
go de toda a campanha. Contamos com a sorte de não terem se transformado 
em um escândalo graças a uma possível declaração desastrosa minha ou de 
Pimentel. Inclusive porque o jornal Estado de Minas, que era o principal na 
época, estava apoiando João Leite. 

O resultado foi o que todos sabem: ganhamos a eleição com o triplo 
de votos de João Leite. Após eleitos, eu e Pimentel tivemos nossa primeira 
reunião de trabalho para colocar em prática algumas coisas que haviam sido 
acertadas durante a campanha. Pimentel, Paulo Moura, na época, secretário 
de Governo de Pimentel, e eu fomos almoçar em um restaurante na Rua Ser-
gipe. Foi quando ficou acertado que eu não iria assumir a subsecretaria de 
Meio Ambiente. Eu até dei razão a Pimentel. Primeiro, porque eu havia sido 
eleito vice-prefeito de Belo Horizonte e também tinha interesse de conviver 
bem com ele e com a própria estrutura do PT na prefeitura. 

Além disso, havia questões relacionadas à própria forma com a se-
cretaria de Meio Ambiente estava estruturada que desaconselhavam minha 
ida para lá. Se isso acontecesse, eu seria, na verdade, secretário-adjunto 
porque a pasta estava subordinada à de Obras. Então, eu seria vice-prefeito e 
secretário-adjunto. Ficaria meio estranho. Com isso, acabei me convencendo 
de que o melhor, para mim e para a própria administração municipal, seria eu 
ser mesmo somente o vice-prefeito. 

Ele arrumou um gabinete para mim, só que fora do prédio da Pre-
feitura, na rua da Bahia, 906, no qual, no passado funcionou a Superintendên-
cia de Meio Ambiente do Governo do Estado e o gabinete de Marcos Santana, 
quando Célio de Castro foi prefeito de Belo Horizonte, entre os anos de 1997 
e 2000. Então, eu fui para lá. Era um gabinete muito bom, entre outras razões, 
porque estava fora da Prefeitura. Assim, eu não ficava cercado pelo PT por to-
dos os lados. Porque marido e mulher brigam? É porque se encontram a toda 
hora, a todo momento. Da mesma forma, é o que acontece com dois irmãos 
que ficam juntos o dia inteiro dentro de casa. Acabam tendo atrito. Então eu 
fui para lá com muito entusiasmo. 

Para mostrar que estava mesmo disposto a cumprir com os compro-
missos assumidos durante a campanha, Pimentel acabou com a câmara de 
gás do Centro de Controle de Zoonoses. Logo no começo do mandato, ele deu 
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a ordem a Murilo Valadares, que era o secretário de Obras. Murilo foi para lá, 
não sei se com uma retroescavadeira, e demoliu a câmara gás de uma hora 
para outra. Não ficou uma parede em pé para contar a história. Isso foi um 
alívio para nós. Não digo que para toda a sociedade, porque muita gente nem 
se dava conta disso, porém se alguém chegasse ao bar da esquina e contasse o 
que havia sido feito, todos iriam aplaudir. Foi um compromisso de campanha 
que ele assumiu com o pessoal ligado à defesa dos animais e, sem ficar anun-
ciando que iria fazer, foi lá e fez. Foi uma vitória dos ambientalistas, entre os 
quais em me incluo. 

Outra coisa que aconteceu, mais depressa talvez que a derrubada da 
câmara de gás, foi o envio à Câmara Municipal de Belo Horizonte, no dia 1 º 
de janeiro de 2005, dia em que tomamos posse, do projeto de lei que criava 
a Fundação de Parques Municipais. Com o projeto, a manutenção de todos 
os parques municipais passou a ser de responsabilidade dessa fundação, 
bem como dos quatro cemitérios municipais: Bonfim, Saudade, da Paz e da 
Consolação. Os cemitérios entraram porque também são parques. Com isso, 
justiça seja feita: as duas coisas na administração municipal ligadas à área 
ambiental que Pimentel percebeu que não andavam bem - câmara de gás e 
parques - ele cuidou de corrigir logo no início do mandato. 

Na verdade, não era início de mandato. Quando tomou posse, ele já 
era o prefeito. Isso facilitou muito as coisas, porque a solução era buscada 
ao mesmo tempo em que máquina continuava em funcionamento. No caso 
dos parques, a opção foi pela fundação por se tratar de um organismo da 
administração indireta, o que permite que ela passe a ter receita própria. Eu 
tenho críticas a fazer às gestões do PT na área ambiental. Vejo que o partido, 
de modo geral, considera esta uma área secundária, mas, especificamente em 
relação a Belo Horizonte, tenho de dar mão à palmatória. Os compromissos 
assumidos durante a campanha foram, rapidamente, cumpridos. 

O Iclei entra em cena 
Quando assumi o cargo de vice-prefeito, já tinha havia feito os con-

tatos com o lclei. Foi em Buenos Aires, no finalzinho de dezembro de 2004, 
época do encontro da COP-10, o evento da ONU. Para evitar que o assunto se 
perdesse, tão logo tomei posse, liguei para Flúvia Mourão, secretária-adjunta 



de Meio Ambiente, para saber dela como estava a situação da Prefeitura de 
Belo Horizonte em relação ao !ele i. Queria ter conhecimento se alguém era fa-
miliarizado com a instituição. Ela me respondeu que ninguém, tirante ela, sa-
bia o que era o !dei e que os pagamentos não estavam sendo feitos. Eu notei 
que Flávia era muito competente e dedicada, contudo não tinha força política 
para chegar até o prefeito Pimentel e bancar a necessidade de regularizar a 
situação. Nem tanto dinheiro era. Acho que uns R$ 2 mil por mês. Quando 
eu entrei como vice-prefeito, a Prefeitura estava inadimplente. Pagava um 
mês, saltava outro. Não havia muito controle sobre a rotina dos pagamentos. 
Por absoluto desinteresse em relação ao assunto, esse pagamento não es-
tava sendo feito mensalmente. Foi aí que eu tomei as dores do !dei, pois via 
na instituição um futuro parceiro importante para a prefeitura e lutei para 
a retomada dos pagamentos. Isso só deu certo porque eu entrei na história. 
Tudo mais que veio depois, com Márcio Lacerda, só ocorreu, pois foi estru-
turado por mim. Depois disso, a prefeitura passou a pagar o !dei em dia. Em 
retribuição, fui convidado a fazer uma palestra durante a Conferência das 
Partes-11 (COP-11), realizada em Montreal, no Canadá, em 2005. 

Nesse ponto, tenho de fazer outro elogio a Pimentel. Quando soube 
do convite, ele autorizou que eu levasse comigo um assessor que, além de 
me ajudar a preparar a palestra, iria me ajudar na tradução para o inglês. 
Eu ia ter direito a uma fala no grande encontro que o !dei ia promover para 
mais de mil prefeituras das mais diferentes partes do mundo. Eu falei sobre o 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e o sequestro de carbono no âmbito 
municipal. Falei também do nosso aterro sanitário, que à medida que vai acu-
mulando lixo, produz o gás metano, que poderia ser aproveitado para gerar 
energia. Foi uma experiência interessante. 

Hoje, fazendo uma comparação entre os outros prefeitos e Márcio La-
cerda, eu diria que Márcio tem uma visão equivocada sobre a administração 
pública. Ele só pensa, como já foi dito, em dinheiro e obra, obra e dinheiro. 
Não reflete, por exemplo, sobre arborização das ruas de Belo Horizonte. Lem-
bro-me muito bem de um evento que foi realizado aqui em Belo Horizonte, 
em meados da década passada, quando eu era vice-prefeito, para discutir 
justamente esse assunto. Era o Congresso Brasileiro de Arborização Urba-
na (CBAU). Eu estava lá presente e prestando muita atenção. O plantio de 

\ 

141 



142 

árvores nas ruas das cidades é uma questão extremamente técnica, que 
exige muito mais estudo do que a maioria das pessoas pensa. Não é simples-
mente abrir um buraco e plantar ali uma árvore. Foi nesse evento que surgiu 
a ideia de fazermos um inventário das árvores de Belo Horizonte e o Plano 
Diretor de Arborização da capital. Estamos falando de um evento ocorrido 
há dez anos. Na ocasião, disseram-me que Belo Horizonte tinha cerca de 230 
mil árvores. Em todo pronunciamento que fazia, sempre citava esse número. 
Hoje, eu tenho certeza de que esse número é muito maior. Essa questão me 
chamou muito a atenção na época. Então, comecei a ajudar Flávia Mourão na 
secretaria. Aprendi coisas curiosas, como por exemplo, que a terminologia 
correta não é "árvore", mas "indivíduo arbóreo". Hoje, quase dez anos depois, 
é uma vergonha que esse inventário ainda não tenha sido concluído. Digo 
isso porque quando eu saí, havia deixado tudo praticamente pronto. Só que 
não houve continuidade e o que foi feito acabou se perdendo. 

Na verdade, é preciso buscar uma mudança de conceito em relação 
à arborização urbana, porque as pessoas, de modo geral, só prestam atenção 
nelas quando as árvores caem sobre a rede elétrica ou estouram a calçada. 
Hoje, por incrível que possa parecer, é melhor que as pessoas não plantem ár-
vores nas calçadas, porque, se plantam por iniciativa própria, acabam optan-
do pela espécie errada e fazem o plantio também no lugar errado. Então, é 
melhor não plantar pelo fato de o plantio exigir uma técnica que a maioria 
das pessoas não domina aqui. 

Mudanças climáticas 
Depois que voltei da COP-11, no Canadá, estava decidido a criar, aqui 

em Belo Horizonte, o Comitê Municipal de Mudanças Climáticas. Estava mui-
to influenciado pelas discussões de que participei em Montreal e achava que 
a capital mineira não poderia ficar fora das discussões sobre o tema. Assim 
que cheguei pedi a um assessor meu que se dedicasse a uma única tarefa: 
redigir um projeto de lei, ou um decreto, que instituísse o Comitê. Como 
isso seria feito não importava muito, pois a decisão quanto à forma caberia 
à Procuradoria Geral da Prefeitura. Fizemos algumas pesquisas sobre como 
outras cidades brasileiras estavam em relação ao assunto e descobrimos que 
São Paulo já tinha um comitê formado. Terminada a redação da proposta, 



entreguei o documento a Pimentel e, quase que pomposamente, disse a ele: 
- Pimentel, está aqui o resultado do trabalho que fizemos lá em Mon-

treal. Pesquisamos, conversamos com muita gente, com pessoas de dentro e 
fora da prefeitura. O projeto traz todos os detalhes para que a cidade fique 
preparada para lidar com as questões ligadas à mudança climática, bem 
como à mitigação dos seus efeitos. 

Entreguei a proposta a ele em mãos. Foi aí que aconteceu um caso 
curioso que ajudou a pavimentar o caminho para que o Comitê efetivamente 
saísse do papel. Pimentel sabia que nós havíamos redigido o rascunho do 
Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e Ecoeficiência. Então, ele viaja, 
como prefeito, para um encontro lá na ONU, em Nova Iorque, no qual um dos 
assuntos era justamente a mudança climática. 

Ele, corajoso e inteligente que é, fez, durante o evento, o seguinte 
comentário: 

- Nós, lá em Belo Horizonte, também estamos preparando a criação 
do Comitê de Mudanças Climáticas. 

Como ele falou na qualidade de prefeito de Belo Horizonte e para 
muita gente de renome nessa área, na primeira oportunidade que teve, ele 
ligou para sua chefe de gabinete, Rita Margareth, que me acionou para pedir 
rapidez na publicação do projeto do Comitê Municipal de Mudanças Climáti-
cas. Já era uma sexta-feira e o recado que recebi era para que eu assinasse o 
documento naquele dia mesmo ou então que aguardasse o retorno de Pimen-
tel, enviando-o para publicação na segunda-feira. 

Quando chegou da viagem, Pimentel me chamou e fez uma sugestão: 
- Ronaldo, nós vamos criar esse comitê. Só que vamos mudar um 

pouco sua estrutura. Vamos colocar como titular o chefe de cada secretaria, 
porque assim ele fica obrigado a acompanhar as atividades do comitê, ir às 
reuniões e ter noção do que estava sendo discutido e, quando ele não pu-
desse ir; que mandasse o suplente dele. 

Para minha surpresa, Pimentel propôs algo muito mais inteligente. Na 
minha ideia inicial, a composição do Comitê seria mais restrita. Um exemplo: 
eu havia sugerido um jornalista da área ambiental. Ele propôs que fosse um 
profissional da área indicado pelo Sindicato dos Jornalistas. Sugeriu, igual-
mente, que todos os secretários municipais também tivessem assento. Esses 
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seriam os titulares. A proposta dele seguia ideia que o ambientalista Maurício 
Andrés sempre defendeu, que é a da interdisciplinaridade da questão ambien-
tal. Enfim, com a intervenção de Pimentel, o projeto do Comitê foi aperfeiçoado 
para melhor. 

Se me perguntarem se eu fiquei amigo de Pimentel, vou dizer que 
amigo, não. Eu toco a minha vida, ele toca a vida dele, em outro partido, e 
não sou eu que vou me meter, de jeito nenhum. Ele não sai do PT Então, 
como é que vamos ser do mesmo partido? Nós, também, não nos tornamos 
adversários. Pelo contrário, eu até apoiei a campanha dele para governador, 
em 2014. Eu me dei muito bem com Pimentel, embora não tenha me dado 
tão bem com todos os setores do PT à época. Esse pessoal do PT ficava me vi-
giando, dizendo: "Esse Ronaldo é esperto, esse Ronaldo é inteligente. Ele vai 
querer ser candidato a prefeito. Temos de tomar cuidado com ele". Sempre 
me vigiavam. Se eu ia ter um despacho com Pimentel, depois ficavam queren-
do saber o que Pimentel tinha me dado, o que não tinha me dado. Havia um 
certo patrulhamento, não ideológico, mas dos espaços que eu iria ocupar ou 
não. Não havia nada errado, mas eles ficavam atentos a mim porque não que-
riam que eu ocupasse um espaço que eles julgavam que era deles e que devia 
ser reservado para o candidato deles. 

O Comitê foi criado em 2006, mas foi em 2007 que ele começou 
a funcionar efetivamente. Foi um espetáculo! Primeiro, porque eu era o 
presidente do comitê e tinha a força de vice-prefeito; segundo, porque o 
prefeito estava me apoiando. No começo, nós fazíamos reuniões itinerantes 
para as pessoas começarem a despertar para o assunto. Fizemos reunião 
no Colégio Imaco, que ficava dentro do Parque Municipal, e na BHTrans, 
que tinha muito a ver com o assunto. Muitas das iniciativas que estão tendo 
destaque hoje, como a do incentivo ao uso das bicicletas, começaram nessa 
época. Fizemos reunião no Jardim Zoológico, no Parque Ecológico José Lins 
do Rego, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Fizemos reunião na 
Urbel e em muitos outros lugares. 

Estávamos criando na Prefeitura o conceito de comitê, o que não 
era uma coisa desgastante porque eram reuniões mensais, das quais parti-
cipavam os membros do comitê e, eventualmente, alguns convidados, como 
representantes do Iclei, que passaram a acompanhar mais de perto nosso 



trabalho, a virem mais aqui, porque começaram a sentir que em Belo Hori-
zonte a árvore deles estava dando frutos. A UFMG também participava, com 
um pesquisador competentíssimo, Gilberto Bandeira de Melo, que é profes-
sor da Escola de Engenharia e estava sempre presente. 

O debate sobre as mudanças climáticas sensibilizava as pessoas que, 
de modo geral, ainda sabiam pouco a respeito do assunto. Hoje, o comitê, que 
começou pequeninho, tem uma sala bem espaçosa lá na Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente. Para dar um impulso inicial na sua organização, contei 
com a arquiteta e funcionária efetiva da Prefeitura de Belo Horizonte Ana 
Lousada, que, a pedido meu, Pimentel nomeou como secretária-executiva da 
instituição, o que foi feito na hora sem discutir quem ela era. O objetivo maior 
do comitê é fomentar leis, decretos, portarias e desenvolver projetos para 
conscientizar as pessoas sobre as mudanças climáticas. 

Um exemplo disso foi o trabalho com Murilo Valadares, que era um 
homem forte na prefeitura. Subordinados a ele estavam dez órgãos da ad-
ministração municipal. Um dia nós marcamos um almoço de trabalho em 
um restaurante no centro da cidade. Queria convencê-lo a aproveitar o gás 
metano que é produzido na decomposição do lixo depositado no aterro sani-
tário da BR-040, no Bairro Califórnia, que ainda estava em uso, mas com sua 
vida útil próxima do fim, o que ocorreu em 2007. Desde essa data, o aterro 
não recebe mais o lixo produzido em Belo Horizonte. 

- Murilo, o comitê já está funcionando e nós temos de avançar nisso. 
Aconteceu essa discussão lá em Montreal e eu ouvi dizer que o aterro sani-
tário da SLU produz muito gás metano (CH4). 

A primeira reação dele não me pareceu ser a de alguém muito inte-
ressado no assunto. 

-Ronaldo, a tonelada está muito barata: apenas US$ 7. 
Não foi a resposta que eu gostaria de ter ouvido, mas, pelo menos 

deu para perceber que ele tinha noção do assunto, que estava por dentro 
do negócio, ao menos no que se refere a valores. Porém, eu insisti com ele 
quanto à necessidade de se pensar em um projeto com o objetivo de aprovei-
tar o gás metano produzido no aterro, porque tratava-se de algo que ficava se 
perdendo sem que nenhuma utilidade tivesse. Eu continuei para persuadi-lo: 

- Murilo, nós temos de fazer alguma coisa. O preço está baixo hoje, mas 
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amanhã isso muda e nós temos de preparar a cidade para essas mudanças. 
Foi uma conversa proveitosa. A Superintendência de Limpeza Ur-

bana (SLU), autarquia responsável pelo recolhimento e disposição final dos 
resíduos sólidos recolhidos em Belo Horizonte, estava subordinada a ele, e, 
na equipe da SLU, eu indiquei como Diretor de Planejamento um engenheiro 
metalúrgico chamado Edmundo Martins, um profissional muito competente. 
Depois dessa minha conversa, Pimentel e Murilo delegaram para a SLU a 
tarefa de estudar o aproveitamento do metano. Foi feita uma licitação e ven-
ceu um consórcio italiano, o ASJA, que, por R$ 16 milhões, adquiriu o direito 
de explorar o gás por 20 anos. Não é muito dinheiro, mas se considerarmos 
que o gás era desperdiçado, acabou sendo um bom negócio para o Município. 
No primeiro momento, o consórcio fez a queima do gás metano, mas sem 
gerar energia elétrica. Hoje, já faz a exploração gerando energia e pagando 
um adicional para a Prefeitura. Funciona muito bem. Só que nessa época eu 
já não era mais vice-prefeito. 

A exploração desse gás não foi mérito só meu. Fez parte do processo, na 
Procuradoria Geral da Prefeitura, um cara muito competente chamado Marco 
Antônio Resende Teixeira, que hoje está no Estado. Ele deu encaminhamento 
para se fazer uma licitação para o aproveitamento do gás. Assim, o que inicial-
mente era um abacaxi, deixou de ser. Essa oportunidade para a prefeitura sur-
giu a partir das conversas e das ações ocorrida no âmbito do Comitê. Mudanças 
climáticas não é um assunto com o qual o pessoal do PT se preocupa. Para isso 
ocorrer, alguém de fora tem de dar um incentivo inicial. Essa foi uma vitória 
que nós alcançamos. Infelizmente, pouca gente sabe disso. 

O mesmo ocorreu em relação à ampliação da coleta seletiva, que, na 
época, em 2005, estava presente em cerca de apenas 2% a 3% dos bairros da 
cidade. Pimentel tinha uma mania, muito boa por sinal, de, ocasionalmente, 
fazer reuniões com o pessoal da prefeitura até o nível dos gerentes. Ele fa-
lava, mas também deixava o pessoal falar. Lembro-me de que em uma dessas 
reuniões, realizada em um hotel da Rua Rio Grande do Norte, eu fui bastante 
firme com ele, com o apoio de Sinara Inácio Meireles Chenna - que era su-
perintendente da SLU e hoje é presidente da Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais (Copasa) - no sentido de cobrar a expansão da coleta seletiva 
para outros bairros. Foi nessa época que o percentual atendido saltou para 



14%. Não foi mérito só meu, mas eu fui um dos pressionaram Pimentel para 
que isso ocorresse. Tanto Pimentel e Murilo Valadares, quanto Flávia Mourão 
e Sinara têm méritos por esse avanço, que ocorreu por causa do Comitê, da 
boa estrutura da SLU e da competência da equipe da Sinara. 

O lixo de Belo Horizonte 
No governo Pimentel, o aterro sanitário da BR-040 estava chegando 

ao final de sua vida útil. Eu era vice-prefeito e, como tal, queria tentar ajudar 
o prefeito a buscar o prolongamento da licença ambiental do empreendimen-
to, para que a prefeitura tivesse mais tempo para encontrar outra alternativa 
de disposição final dos resíduos sólidos recolhidos na Capital. Para discutir 
esse assunto fui até Pimentel umas três vezes e lhe disse: 

- Sou da área ambiental há muito tempo; sou amigo pessoal de José 
Carlos Carvalho, amigo de Cástor Cartelle. Vamos ter um diálogo com eles. 
Eles estão reclamando muito da participação do Murilo. 

A queixa era que Murilo Valadares não era muito afeito do diálogo. 
Eu não queria nada demais de José Carlos e Cartelle. Como são grandes ami-
gos meus e se o problema da prefeitura era a falta de diálogo, entendi que 
ambos poderiam ser um ponto inicial para a construção de uma interação (/ 
que fosse capaz de, estritamente dentro das normas da legislação ambiental, 
propiciar uma sobrevida ao aterro sanitário de Belo Horizonte. 

Ele respondeu: 
-Ronaldo, vou ver isso e depois falo com você. 
Em uma segunda oportunidade, voltei ao assunto: 
- Pimentel, acho que consigo a prorrogação da vida útil do aterro 

sanitário. 
Ele respondeu: 
- Ah, vou ver isso com Murilo e lhe dou um retorno. 
Quando falei sobre o assunto com ele pela terceira vez e ele não foi 

firme na resposta, parei de oferecer. 
Eu tinha, e ainda tenho, uma boa interlocução com José Carlos Carva-

lho e Cástor Cartelle há alguns anos, não geraria gastos e isso poderia resultar 
em mais tempo para a Prefeitura. Além disso, eu conhecia o funcionamento 
das câmaras técnicas do Copam. Apesar de tudo, Pimentel resolveu fechar o 
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aterro de Belo Horizonte e o resíduo urbano (lixo) passou a ser levado para o 
aterro sanitário de Macaúbas, no vizinho município de Sabará, o que acabou 
sendo a solução. Afinal, lá eles têm o licenciamento ambiental completo. 

Novo ano eleitoral 
No ano eleitoral de 2008, pouca coisa foi feita em Belo Horizonte na 

área ambiental. Até porque, não se podia fazer muito por causa do calendário 
eleitoral. Eu estava no Partido Verde (PV), que tinha três possíveis candida-
tos a prefeito de Belo Horizonte. Cá entre nós, se não tiver juízo, quem tem 
três, não tem nenhum. Estavam no páreo, Antônio Roberto que, em 2006, 
tinha sido eleito deputado federal com uma boa votação; Délio Malheiros, 
que estava em seu primeiro mandato como deputado estadual, depois de ter 
sido vereador em BH, fazendo uma oposição inteligente a Pimentel, o que fez 
com que ele acabasse aparecendo muito no campo da oposição, e eu, Ronaldo 
Vasconcellos, que era o vice-prefeito da cidade. 

Algumas pessoas poderiam dizer que Pimentel me traiu. Digo que 
não. A verdade é que Pimentel nunca assumiu compromisso de apoiar uma 
candidatura minha a prefeito. Nunca, em nenhuma conversa que tivemos lá 
trás. Então, o quadro do PV era esse. Eu queria ser candidato, porque era vice-
prefeito e tinha um certo preparo para ser. Além disso, naquela época, saiu 
uma pesquisa no jornal O Tempo, que é ligado a Vittorio Medioli, mostrando 
que eu estava bem posicionado. Eu devia ter entre 9% a 9,4% das intenções 
de voto. Antônio Roberto não tinha quase nada e Délio, muito pouco. 

Antônio Roberto queria ser prefeito porque tinha ficado entusiasma-
do com a expressiva votação que recebeu para deputado federal. No entanto, 
ele não tinha feito nenhuma preparação nem participado da construção do 
partido e da chapa. Quando a candidatura de Márcio foi lançada, Antônio 
Roberto aderiu a ela no mesmo instante, saindo de cena como candidato. Co-
mecei a não entender era o porquê de Délio também querer ser candidato. 
Pensei: "Há qualquer coisa errada aí. Esse rapaz foi vereador outro dia, ga-
nhou a eleição para deputado recentemente e já quer ser candidato a prefei-
to?" Fui até Délio umas três vezes para conversar, mas não consegui entender 
seus argumentos. Depois, acabei descobrindo que, por trás dele, estava a 
figura de Vittorio Medioli, que era do PV na época. 
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Medioli fez tudo para inflar a candidatura de Délio Malheiros. Até para 
poder pressionar o Governo do Estado. Afinal, Medioli tem muitos interesses 
econômicos no Estado, como o Projeto jaíba, usina de álcool, transportadora. 
Se Délio Malheiros fosse o candidato do PV, ele poderia até manobrar o pro-
grama eleitoral de televisão. Por isso, Délio não desistia e mantinha aquela 
briga interna dentro do partido. 

Para complicar, havia o presidente do PV de Belo Horizonte, o ex-
vereador Ovídio Teixeira. Para se ter uma ideia, ele marcou a convenção do 
partido para o pior dia possível pela legislação eleitoral, um sábado à noite, 
lá na Câmara Municipal. Na convenção, todo mundo estava esperando três 
candidatos. Vendo que Délio, inflado por Medioli, não desistia, percebi que 
eu não teria chance e desisti da candidatura. Nem iria levar meu nome para 
disputar na convenção. 

No sábado à tarde, eu havia ido à casa de José remando Aparecido de 
Oliveira, que era o presidente do PV em Minas. Assim que me viu na casa de 
José Fernando, Ovídio respirou fundo, relaxou de alegria e disse: 

- Agora sim. Agora nós ganhamos[ 
Ele não sabia que eu não ia mais ser candidato, que havia desistido. 

Sentamos, conversamos e concatenamos como faríamos para não deixar Délio 
ser candidato. Ovídio estava nessa articulação, mas com medo de perder e Délio 
conseguir o que queria. Entre nós, optamos por não ter candidato. Porém, mais 
uma vez, entrou a figura de Aécio Neves. O outro motivo para Ovídio respirar 
aliviado ao me ver é que se eu apoiasse a não candidatura de Délio, o PV não 
teria nenhum candidato próprio e atenderia aos interesses do governador 
Aécio Neves. Tanto é que, logo em seguida, Ovídio pegou um cargo de asses-
soria política no Estado. Ovídio era aecista e acima de tudo, governista. 

Estávamos no penúltimo dia possível da convenção. Toca o telefone 
na casa de José Fernando, que era o presidente do partido em Minas. Era Aécio 
Neves ligando para saber como estavam as coisas. Nessa época, eles estavam 
se dando bem. Ovídio também não queria que o PV tivesse candidato, para 
atender a Aécio, que já estava apoiando Márcio Lacerda. O núcleo interno 
do PV queria Délio como candidato e alguns outros queriam a minha candi-
datura, mas quando senti que não haveria disputa, desisti. Antônio Roberto, 
que era ligadíssimo a Márcio Lacerda, também desistiu tão logo soube que ele 
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seria candidato. A dúvida passou a ser se Délio seria candidato ou não. 
Aécio é um político para o qual temos de tirar o chapéu. Ele é, po-

liticamente, competente, trabalhador, liga, conversa, promete, enrola. Por 
isso, tenho de dar a mão à palmatória e reconhecer a competência política 
dele. Ele ligou para saber de José Fernando como estava o quadro. Como eu 
estava presente, José Fernando me passou o telefone para conversar com ele. 
O diálogo foi o seguinte: 

-Governador, tudo bem? 
Ele respondeu: 
-Que bom, Ronaldo, que você está aí para ajudar a gente. 
Eu disse: 
-Governador, vamos direto ao assunto. Seu governo apoiará o PV'? 
Nessa época, não tínhamos apoio nenhum. Ele então disse que iria 

dar apoio: 
-Vamos tratar o PV como se fosse o PD'I: 
Eu concordei: 
- Então está bom. 
A conversa ficou naquele nível. Vencemos a turma de Délio na con-

venção e o PV /BH caminhou para apoiar Márcio Lacerda. Passada a eleição, a 
mim, Ronaldo, Aécio não atendeu em nada. Não sei se atendeu José Fernando. 
Realmente, deu uma secretaria ao PV. sim, mas deu para o deputado Agos-
tinho Patrus, que já era correligionário dele. 

A chapa para vereador do nosso partido estava degringolada. Era 
briga para cá, briga para lá, uma reclamação danada. Os caras, em vez de 
fazerem campanha, só ficavam reclamando. O candidato entra e acha que 
vai ganhar dinheiro para fazer campanha. Não ganha e fica reclamando, sem 
razão. Para tentar contornar a situação, o gesto de Ovídio foi se afastar e me 
nomear presidente do PV Municipal. Eu, que era o vice-presidente, aceitei o 
desafio. Afinal, queria começar a trabalhar nas coisas internas do partido. Até 
para mostrar serviço. 

Coordenei a chapa do PV e pararam as brigas. Márcio Lacerda 
liberou alguns banners para a campanha dos nossos candidatos e, bem 
ou mal, acabamos elegendo dois vereadores pelo PV, Leonardo Mattos e 
Alberto Rodrigues, o "Vibrante". Foi minha primeira experiência na área 



administrativa do partido, embora tenha ficado só temporariamente na 
presidência municipal do PV. Contudo, a partir daí, a direção do PV Nacional, 
que só me conhecia de nome, ficou me conhecendo melhor. 

Ganhamos a eleição com Márcio Lacerda e iniciou-se a montagem do 
governo. Nessa hora, vi a importância que Antônio Roberto tinha no proces-
so. Ele tinha uma ligação com Márcio muito mais forte do que imaginávamos. 
Talvez, na cabeça de Márcio Lacerda, Antônio Roberto fosse mais forte que o 
próprio PV. Digo, talvez. 

Na estruturação do governo, fizemos algumas reuniões e o pessoal 
de Délio não participou tanto. Em uma delas, combinamos com Márcio de 
transformar a Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente (SMAMA) em 
uma pasta de primeiro nível, desfazendo o que o PT fizera lá trás, mais ou 
menos em 2000, quando Pimentel substituiu Célio de Castro e rebaixou a se-
cretaria ao segundo nível, colocando-a subordinada à Secretaria de Obras. Eu 
fiz o projeto criando a estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
Até porque conhecia mais o assunto que os outros. A proposta é que fosse 
uma secretaria de fato. Sugerimos que a Fundação de Parques Municipais, a 
Fundação Zoobotânica, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) e o Cen-
tro de Controle de Zoonoses, que era ligado à Secretaria Municipal de Saúde, 
fossem para a nova estrutura. No meu entendimento, a questão animal estava 
muito mais ligada ao meio ambiente. Levamos o projeto a Márcio, que ficou de 
estudar a proposta. Pouco depois, em outra reunião, ele me disse: 

- Ronaldo, o projeto está bom. Nós vamos aprová-lo, mas parcial-
mente, sem a SLU. 

Ele colocou a Fundação de Parques Municipais e a Fundação Zoa-
botânica na órbita da nova secretaria, mas como fundações vinculadas, ou seja, 
teriam vínculo, porém não estariam subordinadas às decisões da Secretaria. 
Ele aprovou o organograma que eu apresentei com essas alterações. A es-
trutura da secretaria ficou relativamente pequena. Era a SMAMA, um pouco 
mais ampliada, mas não tanto quanto eu imaginava e queria. 

Essa mudança de status era importante por razões políticas. Era 
primordial que ela recuperasse seu poder de fato. Um exemplo prático do 
tanto que isso é relevante: quando ocorria uma reunião de secretários, o 
adjunto de meio ambiente nem era chamado. Quem ia era o titular da pasta. 
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O adjunto não participava de decisões, não definia prioridades, não brigava 
por orçamento. Não trabalhava pela interclisciplinariclacle. No segundo nível, 
a secretaria é apenas uma executora, uma operadora ele políticas públicas. 

Ovíclio e José Fernando me apoiaram para que eu fosse indicado 
secretário de Meio Ambiente, entretanto a nomeação demorou um pouco 
para sair. Recordo-me ele que, no final ele 2008 e início de 2009, fui passar 
uns dias no hotel Pousada do Rio Quente, em Goiás, para descansar, mas an-
tenado com o que estava acontecendo aqui e nada ele sair a nomeação do 
secretário ele Meio Ambiente. Depois elo réveillon, voltei e fui procurar saber 
o que estava acontecendo. Foi quando descobri que a ligação de Márcio La-
cerda com Antônio Roberto era forte demais, quase umbilical, e que, para ser 
nomeado secretário, eu teria de pedir a benção de Antônio Roberto, eu pen-
sei: "Se a regra elo jogo é essa, então vamos à regra". Afinal, o partido estava 
me apoiando para ser secretário, exatamente de acordo com o que Márcio 
Lacerda tinha combinado conosco. 

Para acertar os detalhes ele minha indicação, tivemos um almoço na 
casa de José Fernando. Durante a conversa, Antônio Roberto fez uma série 
de considerações. Eu fui respondendo, explicando, e ele ficou satisfeito. Foi 
até Márcio e minha nomeação saiu. Entendi que não havia o veto ele Antônio 
Roberto, mas tinha o crivo dele. 

Tip Top 
Nessa época, aconteceu o caso engraçado do fechamento, no Carnaval 

de 2009, do bar TipTop, que fica no Bairro de Lourdes. Eu estava no meu es-
critório, na Rua Gonçalves Dias, quase certamente em uma quinta ou sexta-
feira em meados de fevereiro de 2009, quando Márcio Lacerda me liga e diz: 

- Ronaldo, vou fazer sua nomeação. Pode se preparar porque você vai 
ser o secretário. Vamos para o feriado do Carnaval e depois a gente conversa. 

Como era véspera de Carnaval, aproveitei para ir para o sítio de mi-
nha família em Cachoeira do Campo, um distrito de Ouro Preto. Afinal, o que 
mais eu podia fazer num sábado de Carnavar? Não podia fazer nada. Nem 
posse podia tomar. Então, fui para o sítio. 

Enquanto isso, aqui no Tip Top, durante o Carnaval, a folia pegava 
fogo. O Tip Top já tinha sido muito fiscalizado pela prefeitura. Na nossa época, 



funcionava uma gerência de fiscalização que controlava intensamente essa 
área de poluição sonora. Foi quando alguém chegou perto da dona do TipTop 
e disse assim: 

-Quem mandou desligar o som e fechar o bar foi Ronaldo Vasconcel-
los, que foi nomeado hoje como secretário de Meio Ambiente. Ele mora aqui 
perto e determinou isso. 

Agora, veja, quanta maledicência. Eu ainda não tinha nem tomado 
posse e já estava sendo culpado por mandar fechar o Tip Top. Além de ser fre-
quentador do bar, eu nem estava em Belo Horizonte. Mesmo assim, fui acu-
sado de ser o responsável por mandar os fiscais fecharem o bar à meia-noite. 
Na verdade, a casa já vinha sendo observada pela secretaria há mais tempo. 
Lá, toda hora havia um problema. Assim que voltei, conversei com a direção 
do Tip Top. Uma gerente me falou: 

- Ronaldo, quando ouvimos isso, nós não acreditamos. Até porque 
você vem cá, ué! 

Eu ainda brinquei com ela: 
- Eu venho cá, bebo e pago! Estou devendo alguma coisa aqui? Nada! 

Vejam a língua do povo como é. O cara teve o trabalho de ler o Diário Ofi-
cial do Município (DOM), num sábado de Carnaval, viu minha nomeação e foi 
fazer intriga. Só pode ser alguém ligado à prefeitura, ao poder público ou que 
também esperava uma nomeação. 

Enfim, a posse 
Como eu tinha um certo nome político e havia sido vice-prefeito, Már-

cio Lacerda foi, pessoalmente, me dar posse como secretário. Eu peguei meu 
pessoal, e numa atitude política, convidei todos para virem a Belo Horizonte, 
para a cerimônia. Enchemos a prefeitura. Lotamos o Salão Nobre. Todo mundo 
comentou que foi, disparado, a posse mais concorrida até então. Muita gente 
esteve lá me prestigiando e eu fiquei muito satisfeito, mas, aos poucos, fui con-
hecendo o estilo de Márcio Lacerda, que não é uma pessoa de se empolgar 
com nada. Ele é um homem frio, contudo na hora que viu aquele mundo de 
gente, até arrepiou. Havia muita expectativa por parte de algumas pessoas em 
relação à minha posse. Além da promoção da secretaria ao primeiro nível, que 
foi mérito de Márcio Lacerda. Isso eu tenho que reconhecer. 
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Assim que assumi a Secretaria, que ainda era de segundo nível, tam-
bém passei a participar de todas as reuniões do Comam. O presidente do 
Conselho, Murilo Valadares, presidia as reuniões, chegava cedo e saía tarde. 
Sempre foi um monstro para trabalhar e, naquela época, havia dez órgãos 
ligados a ele. 

O prefeito começou a construir o projeto da Secretaria de Meio Am-
biente, mas, a essa altura do campeonato, tanto a Fundação de Parques Mu-
nicipais quanto a Fundação Zoobotânica já estavam ocupadas por pessoas 
nomeadas por ele. O quadro já estava completo. Assim, a secretaria que eu 
imaginava, com pessoas de minha confiança, eu não iria ter, porque os postos 
já estavam ocupados. As fundações tinham sido totalmente estruturadas por 
Márcio Lacerda nos 45 dias em que eu estive fora. Eu tinha duas escolhas: 
ou aceitava aquela situação ou não aceitava ser secretário. Além disso, as 
fundações seriam vinculadas e, por não estarem subordinadas à secretaria, 
teriam uma independência muito grande. No dia a dia, fariam tudo sem a 
anuência do secretário. 

Para minha surpresa, quando assumi a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, comecei a trabalhar sem pessoas, sem gente no meu gabinete de 
secretário. Descobri que tinham sido todas exoneradas no fim do governo Pi-
mentel. Era aquela exoneração coletiva que se faz, de todos os assessores. Com 
isso, até a menina que atendia o telefone e tinha um cargo mínimo, mas de con-
fiança, tinha sido dispensada. Na secretaria não tinha gente nem para atender 
o telefone. Então, fui até Márcio pedir que ele nomeasse duas ou três pessoas 
para, pelo menos fazer isso. Eram cargos de confiança, de assessoria de gabi-
nete, que tinham que ser preenchidos. A princípio ele questionou meu pedido: 

- Ronaldo, não precisa. 
Eu retruquei: 
- Como não precisa, prefeito! Não há pessoas nem para atender ao te-

lefone. Como é que a secretaria funciona? Se eu não estiver lá, quem vai atender"? 
Eu vi que ele era duro, mas era assim mesmo. Visão de empresário. 

Tive de convencê-lo a nomear alguém. A secretaria, do ponto de vista estru-
tural era muito fraca. Flávia Mourão, que, até então, era secretária, era uma 
ótima pessoa, muito competente, mas não tinha força política.Tudo tinha de 
ser conversado com Murilo Valadares, para que ele conversasse com Márcio. 



Além disso, eu não estava acostumado a trabalhar em um local em que não 
contasse com uma certa estrutura de apoio. Tanto como vice-prefeito, quanto 
como deputado, sempre tive uma boa estrutura de gabinete. 

Eu descobri que, além de não haver funcionários na secretaria, ela não 
contava nem com um bom veículo, pois o que havia lá estava velho demais e 
com defeito. Ainda dei azar de pegar um motorista novato, aprovado recente-
mente em um concurso, que não conhecia nada de Belo Horizonte. Assim, a 
primeira semana foi complicada. Certo dia, o carro estava subindo a Rua Alfe-
nas, no Bairro Cruzeiro e na nossa frente havia um caminhão da SLU parado, 
impedindo a passagem. Pensei na hora: '1\gora só falta esse carro velho morrer 
aqui e não pegar mais. Vai ser uma vergonha para um secretário". Foi aí que 
comecei a ver que a secretaria-adjunta não era nenhuma maravilha, nenhum 
paraíso e que faltavam até mesmo computadores. Os servidores me diziam: 

- Secretário, ou ele trabalha ou eu trabalho, porque só há um com-
putador para nós dois. 

Havia poucos computadores, em número insuficiente, principal-
mente se considerarmos que por lá passam centenas de processos de licen-
ciamento ambiental. Só para se ter uma ideia, todos os licenciamentos ambi-
entais de Belo Horizonte passavam por lá e não só os que iam para o Comam. 
As pessoas que estão de fora não conseguem imaginar isso. Eu fiquei satisfei-
to de ter sido secretúrio. Só não tive o poder de decisão nem a estrutura que 
uma secretaria de Meio Ambiente de uma cidade do nível de Belo Horizonte 
deveria ter. O que é realmente lamentável. 

A polêmica da Serquip 
Eu já era o secretário quando os vizinhos da Serquip MG Tratamento 

de Resíduos Ltda. apareceram na secretaria com reclamações sobre a fumaça 
que saia do processo industrial da empresa, no Bairro Camargos, em Belo 
Horizonte A Serquip é uma empresa de incineração de resíduos de serviços 
de saúde que sempre prestou esse serviço para muitas cidades. Em Belo Hor-
izonte, eles tinham a licença ambiental, que venceu e precisava ser renovada. 

A secretaria prorrogou por mais um tempo para que pudessem 
se adequar. Depois, arrumaram uma briga com os técnicos da secretaria 
porque começaram a descumprir as ordens para melhorar o processo. 
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Neste meio tempo entre prorroga e não prorroga a licença, o problema caiu 
no meu colo. Havia algumas pressões políticas a favor da prorrogação da 
licença. Lembro-me de que Sérgio Guerra, que foi deputado federal e depois 
senador por Pernambuco, até me ligou. Isso porque a origem da Serquip é 
Pernambuco. A unidade daqui é filial. 

Ben Hur Albergaria, que tinha participação societária na Serquip, me 
chamou para conhecer as instalações. Efetivamente, saía uma fumacinha pre-
ta do processo de incineração. Em pequena quantidade, mas saía. Comecei a 
perguntar se eles faziam contato com a vizinhança. Eles disseram que não. Por 
outro lado, a comunidade já estava cansada da Serquip. Exagerando, se o su-
jeito tinha dor de cabeça, a culpa era da Serquip; se o Atlético perdia, a culpa 
era da Serquip, se o marido não "funcionava" à noite, a culpa era da Serquip. 
Podia haver coisas que eram verdade, mas havia outras que eram absurdas. 

Um dia, fui falar com Márcio sobre a situação. Ele me disse: 
-Essa empresa está dando muito trabalho. 
Não falou mais nada. Nem se era para fazer isso ou não fazer aqui-

lo. O fato era que as queixas estavam chegando ao prefeito. A Serquip havia 
perdido a batalha por causa da comunicação. A empresa não tinha nenhuma 
relação com a comunidade do Camargos, na verdade evitava isso. Prova disso 
foi a audiência pública do licenciamento ambiental que a empresa precisava 
ter para o novo local em que pretendia se instalar. Para isso, foi realizada 
uma audiência pública no novo local, lá no Barreiro. Quem marca a reunião, 
arruma o local e arca com as despesas é o empresário ou quem estiver pres-
tando consultoria para a empresa. Como secretário, fui à audiência no Bar-
reiro, juntamente com o pessoal da Secretaria. Quando chegamos lá, desco-
brimos que a reunião seria nos fundos de uma igreja evangélica, que nem 
mesmo era uma igreja grande, conhecida, com estrutura. A Serquip, naquela 
situação desfavorável, ainda arrumou um lugar sem a menor estrutura para 
fazer a audiência, que contaria com um grande número de pessoas. Era pro-
blemático até por questões de segurança. Havia mais de setecentas pessoas 
lá para protestar. Ninguém queria a Serquip no Barreiro. 

Naquele clima tenso, eu precisava ao menos começar a audiência. Era 
necessário que ficasse registrado que ela foi realizada e que tínhamos vencido 
mais uma etapa do processo de licenciamento. Começamos. Um f~tla, o outro 



fala. Depois passei a palavra para os vereadores e, em seguida, para a empresa. 
Era uma gritaria danada, estava lotado de gente. No meio da reunião, já não 
havia mais clima para nada. Eu, vendo a hora que ia ter de sair de lá cor-
rido, tive de suspender a audiência. Decidimos remarcar para outro dia, em 
outro local. As pessoas estavam muito irritadas e gritando palavras de ordem 
porque não queriam a empresa na região. Além disso, meu íntimo já estava 
satisfeito. Presenciei aquele clima péssimo e vi que a Serquip, tendo ou não 
responsabilidade ambiental, não sabia fazer a articulação com a comunidade. 
Assim, embora não tenha sido concluída, a audiência pública foi realizada. 
Marcamos outra reunião, para daí uns 15 dias, em um estádio de futebol lá do 
Bairro, um local maior e com mais estruturam, mas essa reunião acabou não 
acontecendo. 

Na secretaria havia muita gente competente. Eu queria entender 
melhor o processo industrial da Serquip. Para isso, pedi a presença, no gabi-
nete, de alguns técnicos. Indicaram-me dois. Solicitei a um deles que me ex-
plicasse como é que a Serquip funcionava. Ele me respondeu: 

-Secretário, o processo da Serquip, tecnicamente falando, é perfeito, 
não tem nenhum problema. 

Perguntei: 
-E aquela fumaça preta que sai pela chaminé? 
Ele respondeu: 
- Aquela fumaça está sendo medida e está dentro dos conformes, 

dentro dos parâmetros de controle, sem problemas maiores de contami-
nação do ar. 

Ele citou ainda as substâncias encontradas na fumaça, mas assegu-
rou que não havia nenhum risco iminente de contaminação. Na verdade, não 
era por culpa da Serquip que o Atlético estava perdendo ou que o marido não 
estava "funcionando" à noite. Ainda perguntei: 

-Qual é a sua qualificação? 
Ele era químico com doutorado e funcionário concursado da prefeitura. 

O parecer verbal que ele me deu é de que não havia nenhum problema técnico 
com a operação da Serquip. Até poderia haver algum risco, mas estava dentro 
dos limites aceitáveis e possíveis. Perguntei mais uma vez para me certificar: 

-Posso registrar essa informação lá no Conselho Regional de Química? 

\ 
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Ele respondeu: 
-Pode. 
Insisti: 
-Você pode me dar um parecer por escrito com essa informação? 
Ele afirmou: 
-Posso. 
Só que aí, o prazo para a votação da licença ambiental da Serquip no 

Comam foi vencendo e Márcio Lacerda não dizia nem que sim, nem que não. 
Durante a votação, o resultado foi de cinco votos a favor e seis votos contra a 
renovação do licenciamento. O sexto voto, contrário à renovação, quem deu fui 
eu, Ronaldo Vasconcellos. Dos onze conselheiros, fui o sexto a recusar a pror-
rogação da licença de operação. A votação aconteceu no auditório da Secre-
taria, que estava lotado. Foi uma loucura a decisão. Naquele momento, viramos 
heróis, os melhores políticos, os querubins, serafins, os anjos da situação. 

A empresa teve de fechar a unidade de Belo Horizonte, indo se ins-
talar no vizinho município de Santa Luzia, no qual parece que tinha licen-
ça para operar. A Serquip continua prestando os mesmos serviços, só que 
fora dos limites de BH. Esse é um caso interessante, porque eles perderam a 
batalha por falta de comunicação. Não souberam convencer as pessoas. Eles 
pecaram na própria organização da audiência pública, Já no Barreiro, para 
onde a empresa iria ser transferida. Deveriam ter conseguido um lugar maim~ 
que desse oportunidade para as pessoas falarem, participarem. Fizeram em 
um local em que não havia a menor condição de conforto para ninguém. A 
falta de diálogo foi um problema seriíssimo, foi um grande erro que a Serquip 
cometeu. Apesar de o parecer da área técnica da secretaria ter sido favorável 
à prorrogação da licença, a empresa não soube aproveitar essa condição para 
trabalhar com a comunidade. 

Cada um tem seu estilo. Márcio, conforme fui vendo, é um sujeito frio, 
um executivo que pensa muito em resultado. Do pessoal dele, a maioria já 
trabalhou no setor privado. Eram pessoas muito ligadas a ele, bastante quali-
ficadas, educadas e que queriam apenas servir bem à cidade. O problema 
é que não tinham nenhuma visão política. Márcio Lacerda não é o tipo do 
sujeito entusiasmado que algum dia veremos parabenizando alguém, por al-
gum feito. É seco e, cá entre nós, nunca teve um pingo de entusiasmo com a 



secretaria de Meio Ambiente, embora seja dele o mérito de ter elevado a se-
cretaria ao primeiro nível. Ele nunca me exigiu nada. No caso da Serquip, eu 
perguntei a ele, mais para não tomar uma decisão que o contrariasse. Como 
ele respondeu secamente que a empresa estava incomodando muito, entendi 
que seja qual fosse a atitude que eu tomasse, seria uma decisão correta. 

Primeira Hora do Planeta em BH 
Em 2009, logo após o Carnaval, quando tomei posse e comecei minha 

administração, ainda como secretário-adjunto de Meio Ambiente, seria reali-
zada, em todo o mundo campanha "A Hora do Planeta", uma iniciativa da ONG 
ambientalista WWF para mobilizar a sociedade em torno da luta contra o 
aquecimento global. O movimento começou 2007. Durante uma hora, sempre 
no último sábado de março de cada ano, governos, empresas e a população de 
todo o mundo são convidados a apagar as luzes para demonstrar sua preocu-
pação com o aquecimento global. No primeiro ano, apenas a cidade de Sidney 
(Austrália) participou. Já em 2008, o movimento contou com a participação 
de 50 milhões de pessoas, de 400 cidades em 35 países. Simultaneamente 
apagaram-se as luzes do Coliseu, em Roma; da ponte Golden Gate, em São 
Francisco, nos Estados Unidos; e da Opera House, em Sidney, na Austrália, 
entre outros ícones mundiais. Em 2009, esse número foi ainda maior: 3.922 
cidades em 88 países. Belo Horizonte foi uma delas. 

Na cidade, a faculdade UNA foi a precursora do movimento, apagando 
as luzes de todos os seus campi por uma hora. Naquele ano, o pessoal envolvi-
do na organização do movimento em BH me procurou e pediu que tivéssemos 
uma participação nessa ação. Sugeriu que apagássemos as luzes de alguns 
prédios públicos e da Igreja da Pampulha, um dos símbolos da capital. 

Lá no prédio em que funcionava a Secretaria, na Avenida Afonso 
Pena, 4000, eu sabia que era possível apagar as luzes. Procurei o síndico e 
expliquei do que se tratava, 

Ele respondeu: 
- Ronaldo, para nós é até bom porque gastaremos menos energia. 
Como em outros prédios o desligamento das luzes dependia da Pre-

feitura, fui falar com o prefeito Márcio Lacerda, que me perguntou: 
-O que é isso? 

159 



160 

Expliquei: 
- Prefeito, a "Hora do Planeta" é um movimento realizado no mundo 

inteiro, em diversas cidades, que apagam suas luzes por uma hora, num ato 
simbólico contra o aquecimento global. 

Ele perguntou: 
-O que nós vamos fazer, Ronaldo? 
Eu respondi desse jeito: 
- Prefeito, desligue as luzes do relógio aqui da prefeitura. Não vai 

custar nada para você. Ninguém vai nem reparar. Vai ficar apagado por uma 
hora. Desligue antes de sair. 

Ele perguntou: 
-Mas é só isso? 
Eu disse: 
- Não é 'só isso', é algo importante. Desligue a luz aqui e eu desligo a 

do prédio no qual funciona a Secretaria. 
A primeira "Hora do Planeta" da prefeitura de Belo Horizonte, em 

2009, foi assim. Desligamos as luzes do prédio da secretaria sem nenhum 
problema. Não foi difícil, até porque era um prédio comercial, porém o ato de 
maior significado simbólico foi o de desligar o relógio da prefeitura. 

Aproximação com o Iclei 
Como vice-prefeito, na gestão de Pimentel, comecei a me aproximar 

mais do Iclei. Ao me tornar secretário de Meio Ambiente, o Iclei passou a vir 
mais vezes a Belo Horizonte. Ficaram entusiasmados com a capital. Laura 
Valente, que era diretora do Iclei no Brasil na época, vinha sempre a Belo 
Horizonte. Levei-a ao gabinete de Márcio, para que pudesse conhecê-la. Até 
porque tínhamos um Comitê Municipal de Mudanças Climáticas funcionando 
e a prefeitura era uma associada que pagava em dia. No Brasil, eram 27 as ci-
dades associadas ao Iclei. Em Minas Gerais, além de Belo Horizonte, somente 
Betim e Contagem fazem parte. 

Certo dia, fui explicar a Márcio Lacerda o que era o Iclei. Ele me 
perguntou: 

-O que é Iclei? 
Eu respondi, em inglês: 



- International Council for Local Environmental Initiatives, ou seja, é 
a principal associação mundial de governos locais e subnacionais dedicados 
ao desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de trazer a diretora deles aqui 
para você conhecer. 

Ele disse: 
- Tudo bem, só marcar o dia. 
Ele não teve nenhuma reação contrária. Marcamos o dia e levei Laura 

Valente lá para ele conhecer. Foi assim que Márcio ficou sabendo como era o 
trabalho do !dei e até tirou foto com ela. 

Extinção da Comave 
A secretaria primava pela falta de pessoal. Certo dia, vi que, no meio 

da tarde, ocorria uma reunião ao lado do gabinete do secretário. Era a re-
união de uma comissão criada para examinar áreas verdes de Belo Horizonte. 
Ao ver aquilo, indaguei: 

-O Comam não existe para isso? 
Responderam-me: 
- Sim, mas aqui analisamos antes. Chamamos o empreendedor para 

discutir, ver se tem dificuldade e assim facilitamos o trabalho do Comam. 
Fui saber e descobri que a reunião acontecia todas as terças-feiras à 

tarde. Impliquei com aquilo. Não era possível ficar discutindo detalhes e in-
stitucionalizar uma reunião, daquele jeito. Onde já se viu? Se uma reunião for 
necessária, chamem o empreendedor aqui e o técnico conversa com ele. Fui 
verificar e descobri que essa Comissão havia sido instituída a partir de uma 
portaria. Quem cria portarias·? O secretário. Imediatamente fiz uma portaria 
acabando com a Comissão Municipal de Áreas Verdes (Comave). Nem dei sat-
isfação ao prefeito. Acabei com aquela reunião institucionalizada em que fica-
vam, a tarde inteira, de cinco a sete técnicos discutindo com o empreendedor. 

Hoje, se eu estivesse lá, acabaria também com a Camatel (Câmara 
Técnica de Telecomunicação). Essa é uma câmara que se reúne para apro-
var - e realmente aprova - todos os pedidos de licença para a instalação 
de antenas de telefonia celular em Belo Horizonte. Se entrarem 90 pedi-
dos, aprovam os 90. As empresas de telefonia já tinham aprendido a fazer 
o licenciamento das antenas de celular e, mesmo assim, ficava aquela Ca-

161 



162 

matei se reunindo sem a menor necessidade e gastando o precioso tempo 
dos servidores públicos. Há 15 anos essa era uma questão muito polêmica, 
porém hoje é uma questão já resolvida. 

Aniversário da Capital em 2009 
No aniversário de Belo Horizonte de 2009, comemorado no dia 12 de 

dezembro, estávamos no primeiro ano de gestão, logo tínhamos uma desculpa 
para não fazer uma grande festa. No entanto, durante essa comemoração, dois 
fatos aconteceram. O primeiro foi que nós entregamos o "Inventário dos Gases 
de Efeito Estufa" gerados pela capital. O inventário ficou muito bom e foi de-
senvolvido por uma competente empresa chamada Way Carbon. Fizemos uma 
licitação, eles ganharam e realizaram um ótimo trabalho, que foi entregue à 
prefeitura nessa ocasião. O segundo fato foi o convênio assinado entre o presi-
dente da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Djalma Morais, e 
a Prefeitura de Belo Horizonte para arborização da cidade. Murilo Valadares 
havia me procurado, algum tempo antes, para me pôr a par do assunto: 

- Ronaldo, estou com um negócio na gaveta há alguns meses sobre 
arborização. Vou lhe passar. 

Ele me mandou os papéis. Coloquei os funcionários da prefeitura 
para mexer naquele convênio entre a Prefeitura e a Cemig para melhorar a 
arborização urbana. Nele, inclusive, tive a ajuda de uma arquiteta da PBH 
chamada Márcia Mourão, que é irmã da Flávia Mourão. O convênio previa 
melhorias, treinamento dos profissionais para poda de árvores e mudança 
nas autorizações para este tipo de serviço. Isso ocorria até então porque a 
Prefeitura fazia de um jeito e a Cemig de outro. A empresa agredia, depenava 
a árvore toda, pois só se importava com os cabos de energia. A Cemig não 
tinha nenhuma preocupação com as árvores e a prefeitura queria melhorar 
isso. Os empreiteiros que prestavam serviço para a Prefeitura e para a Cemig 
eram os mesmos, mas, em cada lugar, eram orientados de um jeito. 

Elaborado o documento, Djalma Morais foi até a Prefeitura e assinou 
o convênio. A Cemig ia entrar com um dinheiro, relativamente pequeno, cerca 
de R$ 1,5 milhão, e a prefeitura com outro R$ 1,5 milhão. Não era muito, mas 
era melhor ter R$ 3 milhões para gastar do que nada. Esse dinheiro seria 
investido para dar uma espécie de diretriz ao trabalho de poda de árvores 



realizado na capital. Além disso, a Cemig tinha grande interesse no convênio, 
pois perdia muito dinheiro com as interrupções de energia elétrica em fun-
ção das árvores. 

Nessa época, todo mundo reclamava da arborização de Belo Hori-
zonte. Até hoje, esse é um dos nossos maiores problemas urbanos. Até mes-
mo em função disso, comecei a participar de reuniões informais, dentro da 
secretaria, com os engenheiros florestais da PBH. Certa vez, o repórter Eduar-
do Costa, da Rádio Itatiaia, em seu programa diário, desceu o pau, e com toda 
razão, no convênio assinado com a Cemig. Eu fui lá para defender, falar bem da 
assinatura do convênio. Ele então me disse, no ar: 

- Ronaldo, você vai me desculpar, mas R$ 1,5 milhão para a Cemig 
não vale nada. 

Eu sabia disso. Eduardo estava coberto de razão, porém eu, como ad-
ministrador público, não podia falar muito. Também pensei: "Estou satisfeito 
com os R$ 3 milhões, que vão ajudar um pouco na solução do problema". 

Apesar disso, na festa de aniversário de Belo Horizonte, em dezem-
bro de 2009, se houve o que comemorar, foi porque nós, da Secretaria Mu-
ni-cipal de Meio Ambiente, mostramos serviço: apresentamos o "Inventário 
dos Gases de Efeito Estufa" e o convênio da PBH com a Cemig sobre arbori-
zação urbana. 

Orçamento 2010 
Márcio Lacerda também tem méritos. Uma característica dele é dei-

xar as pessoas discutindo os assuntos e ficar só observando, sem dar palpites. 
Foi assim durante a discussão do orçamento 7.010. A ordem do prefeito era 
cortar 20% de gastos e enxugar o orçamento. Assim como eu, muitos dos 
secretários, com duzentas coisas na cabeça, às vezes nem olham direito o 
orçamento, o que é um grande erro. A primeira coisa que todo administrador 
público tem de prestar atenção é no orçamento. 

Para a reunião em que o assunto iria ser discutido, eu estudei um 
pouquinho o orçamento e levei comigo uma funcionária que trabalhava na 
secretaria. Também foram convocados Helvécio Magalhães e José Afonso 
Beltrão Bicalho, que eram secretários - um de Finanças e o outro de Plane-
jamento. Márcio chamou todo mundo lá para os cortes. Nosso orçamento era 
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de R$ 30 milhões e, quando fui ver, propuseram cortar R$ 3 milhões na secre-
taria de Meio Ambiente. Na mesma hora eu pensei: "Porque vão cortar 10%, 
ou seja, R$ 3 milhões?" Então me veio aquele famoso lampejo que, às vezes, 
temos na vida. Falei, portanto, em tom teatral: 

- Ó, caro prefeito, outro dia, Djalma Morais, presidente da Cemig, 
assinou um convênio com a Prefeitura de R$ 3 milhões. O que vocês estão 
querendo fazer com esse corte é desmoralizar o prefeito. Afinal, ele assinou 
o contrato, recebendo R$ 1,5 milhão, e garantiu a contrapartida de outros 
R$ 1,5 milhão da prefeitura. Falei isso tudo perguntando a Helvécio e José 
Afonso se estavam me ouvindo bem. 

Em seguida indaguei: 
- Uai, prefeito, vai acabar com isso? 
Com esse argumento, consegui evitar o corte no orçamento para 

2010. O nosso já estava enxuto e não houve corte na Secretaria de Meio Am-
biente. Acabaram cortando em outras coisas, de menor importância. 

COP-15 
Logo após o aniversário de Belo Horizonte, também aconteceu, em 

dezembro de 2009, em Copenhagen, na Dinamarca, a COP-15. Participei do 
evento como secret<írio de Meio Ambiente de Belo Horizonte, mas a convite 
do !dei, que bancou as despesas. Chegando lá, a primeira coisa que me im-
pressionou foi a desorganização. Nunca vi nada igual, principalmente em se 
tratando de um país de primeiro mundo. Depois eu entendi. Eles esperavam 
cinco mil pessoas e arranjaram o local de acordo com essa previsão. No en-
tanto, o número foi três vezes maior. Devia haver mais de 15 mil pessoas, pois o 
assunto estava no auge. Havia uma expectativa muito grande que durante esse 
encontro fosse tomada uma decisão imprescindível para o planeta com relação 
aos gases de efeito estufa. O presidente americano, Barack Obama, tinha pro-
metido ir até lá e foi, embora tenha entrado por uma porta e saído por outra. 

Foi uma tremenda dificuldade ingressar no local do evento. Do lado 
ele fora, um frio danado. As pessoas ficavam três, quatro horas na fila. En-
quanto isso, ficávamos conversando e nos clistrainclo, pois estávamos todos 
no mesmo sofrimento. A minha presença nessa COP foi menor do que na 
outra em que participei, na Argentina. Em Buenos Aires, fui como deputado 



federal, na comitiva do Governo Brasileiro. Em Copenhagen estava a convite 
do Iclei, mas eu queria entrar na Cúpula, onde o pessoal estava reunindo. 
eu, do lado de fora, grandão, esperto, quando deram uma bobeada, me enfiei 
para dentro do prédio e fui andando. O guarda me viu e ainda deu em mim 
uma bordoada. Ele me sentou o cassetete de borracha nas costas, mas eu já 
estava dentro do evento. Então pensei: "Agora não vou nem sentir dor, vou é 
para frente". Se não fosse assim, forçando, não entrava no local do evento. 

No fim das contas, não houve avanços. A COP-15 foi um fiasco. O 
<J.corçlo acabou sendo adiado mais uma vez. Não lembro exatamente o que, 
mas Dilma Rousseff, que era ministra da Casa Civil e foi representando 
o Governo Brasileiro, falou uma grande besteira. Eu estava assistindo ao 
pronunciamento dela e fiquei com uma vergonha danada. Sei que ela usou 
uma frase muito forte e muito equivocada, do tipo: "O meio ambiente entrava 
o desenvolvimento". 

Como estávamos sendo maltratado lá na COP-15, o pessoal do Iclei 
foi até a prefeitura de Copenhagen e combinou de nos levar para conhecer o 
trabalho deles. Fiquei feliz, pois era muito mais proveitoso para nós, do poder 
local, visitar e conhecer a prefeitura, do que ficar discutindo na COP, embora 
o programa político local não tivesse o mesmo status do global. 

Visitamos os enormes bicicletários que existem na cidade. Tudo 
muito organizado. É impressionante como ninguém mexe com a bicicleta do 
outro. Cerca de 37% da população, segundo dados da prefeitura local, usa 
a bicicleta como principal meio de transporte, evitando o carro. Para se ter 
uma ide ia, em Belo Horizonte, esse índice não chega a 1%. 

Ampliação da coleta seletiva 
Em 2009 e 2010, fui secretário de Meio Ambiente de Márcio Lacerda 

em seu primeiro mandato, que foi de 2009 a 2012. Assim que ponderei a ele 
sobre a necessidade de se ampliar a coleta seletiva, ele disse que isso não se-
ria feito. Toquei no assunto com ele quando estávamos sozinhos, aguardando 
alguém chegar para uma reunião. Ele foi muito objetivo. 

-Não, Ronaldo, a coleta seletiva é muito cara. 
Eu argumentei que nós já tínhamos a estrutura necessária para que 

a ampliação fosse feita. Tínhamos as diretrizes, os parâmetros e a própria 
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experiência da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) na área. 
Ele repetiu a resposta: 
- Não, Ronaldo, esse negócio de coleta seletiva dá muito trabalho, 

envolve empresas, catadores. 
Eu insisti mais uma vez: 
- Prefeito, vamos avançar nessa questão. 
Quando ele disse o terceiro não, eu pensei: "Vou parar por aqui, 

porque senão daqui a pouco ele me exonera". Aí eu parei de falar no assunto 
com ele. Desisti. Por isso sou pessimista, pois nessa questão, não há trans-
versalidade. Do ponto de vista formal, do arcabouço jurídico, avançamos até 
bem, mas do ponto de vista da transversalidade das ações do poder público, 
as secretarias de meio ambiente, tanto no governo federal quanto nos Esta-
dos e municípios, normalmente atuam de forma isolada. Isso é uma reali-
dade. Todos fazem alguma coisinha. Não vamos falar que não fazem nada. Por 
exemplo: aqui em Minas, o Governo Aécio Neves criou o Centro Mineiro de 
Referência em Resíduos, uma bela obra, uma ótima ideia, porém de alcance 
limitado. Márcio Lacerda transformou a secretaria adjunta de Meio Ambi-
ente em Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Deu a ela status de primeiro 
nível, mas hoje, em 2016, está completamente esvaziada. 

Visita à Suécia 
Certa ocasião, em 2009, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, 

montou uma comitiva para ir à Suécia. O objetivo era conhecer o modelo de 
transporte coletivo desenvolvido pela Scania e pela Volvo, dois dos maiores 
fabricantes mundiais de chassis para ônibus. Nessa, Márcio Lacerda foi até le-
gal comigo. O ministro estava convidando um representante de algumas pre-
feituras para conhecer a experiência. Inicialmente, quem iria representando 
Belo Horizonte seria o vice-prefeito, Roberto Carvalho. Aí, aconteceu que 
Márcio não concordou com a indicação e disse: 

-Não! O Roberto vai lá passear? Não vai, não! 
-Quem vai é Ronaldo Vasconcellos, que entende do assunto e sabe o 

que está fazendo. 
Na verdade, minha indicação foi menos pelos meus méritos e mais 

por conta de um conflito que ele já tinha há algum tempo com Roberto Car-



valho. A briga entre eles começou no primeiro dia de governo. Roberto, na 
minha avaliação, equivocadamente, já chegou querendo ser o prefeito, se bo-
beasse, no próprio governo de Márcio Lacerda. Eu estava no meu gabinete da 
Secretaria, quando toca o telefone, eu atendo e escuto: 

- O prefeito falou para você se preparar para fazer uma viagem. 
A impressão que tive foi de que a Suécia está 200 anos à nossa 

frente. Enquanto circulávamos no transporte coletivo de lá, eu, pergunta-
dor, curioso positivo, indaguei qual era o combustível que os ônibus usa-
vam. Descobri que eram movidos a álcool. Produzindo onde? No Brasil. Na 
cidade de Estocolmo, na Suécia, 40% da frota de transporte coletivo é mo-
vida a etanol brasileiro. Levei um certo susto ao saber disso e fiquei indig-
nado quando vejo que até hoje a frota brasileira de ônibus ainda é, predo-
minantemente, a diesel. Tão logo retornei, procurei o pessoal do Sindicato 
da Indústria de Fabricação do Álcool no Estado de Minas Gerais (Siamig) 
para começarmos a pensar em algum experimento em Belo Horizonte com 
esse objetivo. Infelizmente, pouco depois deixei a Secretaria e o projeto não 
foi para frente. Fico intrigado como eles conseguem exportar o nosso álcool 
e o produto ainda chega na Suécia a um preço competitivo para o trans-
porte público. Nessa questão, estamos muito atrasados. Só agora estamos 
fazendo experiência com o ônibus elétrico. Tudo isso sem contar o atraso 
com a expansão do nosso metrô. A linha que temos hoje é a mesma de 30 
anos atrás. É lógico que o sistema melhorou, pois compraram trens novos. 
O mineiro tem o costume de chamar tudo de trem e logo o trem que ele pos-
sui, chama de metrô. Li duas críticas ao nosso metrô. A primeira é de que 
ele não passa dentro dos bairros e sim ao lado, onde havia linha férrea. Não 
passa dentro do Prado, dentro do Padre Eustáquio, dentro de Santa Tereza. 
Passa ao lado. Outra crítica é com relação ao trajeto, que é no sentido norte-
leste-oeste, enquanto a maioria dos deslocamentos da população é no sen-
tido norte-sul. A expansão do metrô está parada por falta de força política. 
Célio de Castro ia constantemente a Brasília. Depois, Pimentel e o próprio 
Márcio Lacerda não tiveram tanta preocupação com o metrô. É uma pena. 

Saída da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Quando chegou março de 2010, comecei a pensar em algum gesto, 
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alguma coisa político-partidária para expressar meu sentimento por ocasião 
de meu afastamento do cargo. Afinal, era ano eleitoral e, pelo sim, pelo não, eu 
estava decidido a me desincompatibilizar do cargo. Liguei para o gabinete de 
Márcio Lacerda e pedi para marcar uma hora para que eu pudesse agradecer 
a oportunidade de ter sido convidado para ser secretário de Meio Ambiente. 

Depois fiquei pensando: "Não vou até lá e só falar com Márcio que 
eu estava saindo". Vou bolar alguma coisa diferente. Pedi ajuda de uma moça 
que trabalhava comigo chamada Etelvina. Ela era uma secretária muito cui-
dadosa. Então, pedi a ela que cortasse três cartões, de tamanhos iguais, em 
um pedaço de cartolina. Em seguida, pintasse um de verde, outro de amarelo 
bem forte e o terceiro, de vermelho bem vivo. Deixei tudo pronto. Na sexta-
feira, minha exoneração havia sido publicada no DOM. A partir de segunda-
feira, eu já não seria mais o secretário. Então, fui lá agradecer a Márcio. Ao 
final do agradecimento disse a ele assim: 

- Prefeito, para terminar eu gostaria de entregar esse cartão aqui. 
E dei a ele o cartão verde. Em seguida, expliquei a razão da escolha 

da cor: 
- Isso porque o senhor transformou a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, de adjunta para uma secretaria de primeiro nível. Não é uma se-
cretaria de primeiro nível do ponto de vista prático, mas pelo menos teorica-
mente. Está aqui o seu cartão. 

Em seguida, peguei o cartão amarelo: 
- Prefeito, estou lhe entregando esse cartão amarelo porque a Se-

cretaria de Meio Ambiente é uma secretaria que não tem estagiários, que não 
tem computador. Prefeito, é uma dificuldade danada usar um computador 
por lá. Não merece muitos prêmios não. 

Então, peguei o cartão vermelho e disse a ele: 
- O prefeito que eu ajudei a eleger, para o qual trabalhei na campa-

nha e para quem fui para a rua pedir voto não merece outro cartão a não ser o 
cartão vermelho, por manter uma Secretaria Municipal Adjunta de Regulação 
Urbana tão ruim quanto Belo Horizonte tem. 

Ele levou um susto, corou. Eu ainda completei: 
- Prefeito, é sério. Essa secretaria não é ruim, é péssima. Isso atrasa a 

cidade, os arquitetos reclamam muito. 



Ele sabia disso. Quinze dias antes, eu havia participado, a convite 
dele, de uma reunião em que estavam os melhores arquitetos de Belo Hori-
zonte e todos reclamaram da Secretaria de Regulação Urbana. 

Essa foi a história dos três cartões para Márcio Lacerda. Do verde eu 
acho que ele gostou. Fui sincero com ele. Nunca houve ingerência da parte 
dele na secretaria. Ele nunca foi lá me visitar para saber se estava ou não fun-
cionando bem, mas, também, nunca me sugeriu nada. Por esse aspecto, não 
tenho nenhuma queixa. Márcio Lacerda me deixou trabalhar. Ele sabia com 
quem estava lidando. Afinal, é um bom executivo. 
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TEMPO LIVRE PARA 
O PARTIDO VERDE E 

A ONG PONTO TERRA 

O imbróglio do PV 
Marina Silva filiou-se ao Partido Verde em agosto de 2009, sete me-

ses depois de ter deixado o PT por conta de suas desavenças com o governo 
federal em torno do projeto de construção de grandes usinas hidrelétricas 
na Amazônia. O PV era o partido que mais se aproximava dos ideais dela. 
Na época, eu ainda era secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo 
Horizonte e filiado ao PV. A festa pela filiação dela aconteceu em São Paulo e 
foi uma comemoração muito bonita. O auditório estava lotado. Havia mais de 
mil pessoas presentes ao ato de filiação. Não era para menos. Afinal, Marina 
Silva era uma personalidade importante na área ambiental. Eu já a conhecia 
quando fomos colegas no Congresso Nacional. Tivemos uma boa convivência 
nas vezes em que trabalhamos juntos. Não era um contato permanente, in-
clusive porque ela era senadora e eu, deputado. Também éramos de partidos 
diferentes. Ela era do PT e eu do PTB. Para mim, não foi surpresa a ida dela 
para o PV. Surpreendente foi a saída do P'J: Eu nunca esperava que ela fosse 
deixar o partido que ajudou a fundar; lá no início dos anos de 1980, no Acre, 
junto com o líder seringueiro Chico Mendes e os irmãos Viana- Jorge e Tião. 
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Porém, após seu rompimento com o P'I: o PV acabaria sendo o caminho mais 
natural para ela. 

Porém, há um outro lado que também é preciso deixar claro: Marina 
filiou-se ao PV para levar adiante seu projeto político de ser candidata a pre-
-sidente da República, meta que, no P'I: se tornaria mais difícil de ser alcança-
da. Quando ela se filiou ao PV, impôs algumas exigências. Uma delas foi de que 
em Minas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, houvesse um palanque para ela. 
Isso significava que, nos três estados, o PV tinha que ter candidato próprio a 
governador. Caso contrário, ela ficaria sem palanque. Isso estava na cabeça 
dela e ela cobrou isso do PV. Desnecessário dizer que a exigência foi aceita. 

Em Minas, a notícia de que o PV daqui teria de ter candidato próprio 
chegou quando eu estava em uma reunião do partido que se realizava na sede 
do Crea-MG. Na época, eu era da executiva estadual do partido. Ao escutar a 
notícia, a primeira pergunta que me veio foi: "Quem? Quem, aqui em Minas, 
estava disposto a enfrentar, de um lado, a máquina de Aécio Neves, montada 
para ele se candidatar ao Senado e, de outro, a máquina do P'I: que estava na 
Presidência da República?" Foi aí que surgiu a candidatura elo então deputa-
do federal José Fernando Aparecido de Oliveira. Ele seria um candidato natu-
ral à reeleição como deputado federal, mas aceitou de bom grado o desafio. 
Se formos examinar bem, foi um ato de muito amor à causa ou à própria Ma-
rina Silva. Pode ser também que ele não estivesse querendo voltar a Brasília 
para um novo mandato, porém isso eu não posso afirmar. 

Assim, no cenário ela disputa pelo governo de Minas estavam, de um 
lado, Anastasia, que tentava o governo em dobradinha com Aécio, que pleite-
ava uma vaga para o Senado; e de outro, a chapa Hélio Costa e Patrus Ananias, 
fruto da coligação formada entre o PT e o PMDB, que estava muito bem po-
sicionada nas pesquisas no início da campanha, mas que acabaria perdendo 
a eleição. Na ocasião, o PMDB convenceu oPTa indicar o Patrus de vice, em-
bora eu achasse que o correto seria o contrário, com o Patrus na cabeça de 
chapa. Como Hélio Costa estava bem posicionado nas pesquisas, acabaram 
fazendo essa composição achando que iriam ganhar a eleição. Deu no que 
deu. Hélio Costa perdeu novamente a disputa pelo governo de Minas. 
Como uma terceira via, aparecia a candidatura de José Fernando, que anun-
ciou sua intenção de disputar o governo de Minas com um discurso de que 



~~---

estava trabalhando para unir o partido em torno de sua candidatura. Nessa 
época, o presidente do partido em Minas era o deputado federal Antônio Ro-
berto, que havia sido nomeado para o cargo em uma comissão provisória. O 
PV sempre foi dirigido por comissões provisórias. Sempre foi assim, porque 
facilita para a turma lá de cima substituir os dirigentes quando bem entender. 
O PV foi fundado em 1986 e, até hoje não tem diretório em Minas nem nos 
outros estados. Funciona só na base da comissão provisória. Legalmente, o 
partido já teria de ter diretórios. Só que isso não interessa a José Luiz Penna, 
que foi um dos fundadores e está na direção nacional do PV desde 1999, em-
bora pregue a alternância no poder. 

Na eleição anterior, em 2008, o presidente do partido em Minas já 
era o deputado federal José Fernando. Arrojado como dirigente partidário, 
foi ele quem arrumou uma sede de bom nível para o partido, que, até então, 
tinha uma modesta no Bairro da Floresta. O imóvel que ele arranjou era uma 
casa muito boa, na Rua Padre Marinho, em Santa Efigênia. Um pouco era por 
comodismo, porque a casa era perto do escritório dele, mas tudo bem. Era 
uma casa grande, com um espaço amplo para reuniões e uma boa garagem. 
Enfim, era uma sede que dignificava o partido. 

Enfim, dois anos depois, em 2010, lá estava o PV imbuído da ideia de 
ter uma candidatura própria ao governo de Minas. Lógico que se houvesse 
uma unanimidade do partido em torno dele, seria ótimo. José Fernando era 
filho de um político respeitável, José Aparecido de Oliveira, e ex-prefeito de 
Conceição do Mato Dentro por dois mandatos. Lógico que o PV nacional e 
Marina gostaram demais da opção feita por Minas. 

O que ocorria, entretanto, era que José Fernando dava entrevista de 
manhã dizendo que seria candidato e que iria unir o partido em torno da 
candidatura dele e, à tarde, Antônio Roberto, que então era o presidente do 
PV, dizia que não era bem assim. O sonho dele, Antônio Roberto, era que o 
PV apoiasse Anastasia para o governo de Minas e Aécio para o Senado. Ele 
dizia que José Fernando estava brincando que era candidato e que ninguém 
acreditava nele. Isso ocorria todo dia. A candidatura dele já dava só traço nas 
pesquisas e era desmoralizada por completo todo dia. 

Por causa disso, José Fernando queria tirar Antônio Roberto da pre-
sidência do PV em Minas. Ele pressionava muito porque a data da convenção 
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estava se aproximando e era preciso que o nome dele fosse referendado. Pen-
na também estava preocupado com a situação em Minas e queria mudar a 
presidência do partido, como ele já havia feito inúmeras vezes anteriormen-
te. Então, em uma reunião em Brasília, estavam discutindo o assunto José 
Fernando e Penna. José Fernando foi sugerindo nomes para a presidência e 
ele colocava suas restrições. Aí Penna perguntou a José Fernando sobre mim: 

- E Ronaldo Vasconcellos? 
Aí José Fernando aprovou a indicação: 
- Uai, essa aí eu aceito. 
Então foi assim que eu virei presidente do PV em Minas - por causa 

da candidatura de José Fernando ao governo de Minas e de Marina Silva à 
presidência da República. A partir daí, eu comecei a frequentar a casa da Rua 
Padre Marinho. Antônio Roberto aceitou a situação e me passou tudo. Ele 
entendeu a situação e não criou o menor caso, contudo não apoiou José Fer-
nando. Seria demais querer que ele tivesse esse nível de desprendimento. Na 
política, cada um tem um estilo. Antônio Roberto estava cumprindo um papel 
que havia sido a ele destinado, porém eu sou diferente. Gosto de participar, 
debater. Foi assim que eu comecei a movimentar o partido. 

Na eleição de 2006, o PV elegeu sete deputados estaduais, todos li-
gados ao governo do Estado. Havíamos feito um bom trabalho na campanha 
graças, em boa parte, ao apoio recebido do empresário Vittorio Medioli, que 
estava no PV e apoiou Aécio em sua candidatura à reeleição. Em retribuição, 
os deputados estaduais do PV votavam, com o maior entusiasmo, em tudo 
que vinha do Palácio da Liberdade. Então, quando fui nomeado presidente do 
PV, houve um certo receio de que eu iria tentar enquadrá-los impedindo-os 
de continuar apoiando Aécio. 

Quando disseram a eles, deputados estaduais do PV de Minas, que 
José Fernando iria ser candidato ao governo de Minas, a bancada levou o 
maior susto, porque, querendo ou não, havia a exigência da fidelidade par-
tidária, que impede os candidatos de fazerem campanha fora do partido. Os 
deputados, então, ficaram apavorados. Eu me lembro de que Hely Tarquínio, 
que era deputado estadual e me conhecia bem, até me procurou para tran-
quilizá-los dizendo que eu não iria perseguir ninguém e que todos iriam ter 
legenda para disputar a eleição daquele ano de 2010. 



Para apaziguar os ânimos, resolvi me reunir, individualmente, com os 
deputados. Disse a eles que não iria fazer nada daquilo que estavam dizendo, 
no entanto, em contrapartida, eles teriam de ajudar o partido na campanha e 
não poderiam abusar no apoio declarado a Anastasia e Aécio. Minha primeira 
postura foi a de não perseguir os deputados. Expliquei que eles tinham de 
obedecer às regras do jogo. Que não era eu que estava cobrando isso deles, 
mas sim a Justiça Eleitoral. 

Mesmo assim, houve o caso de duas pessoas que entraram formal-
mente com processo para que não fosse registrada a candidatura de Antônio 
Roberto à reeleição para deputado federal porque ele soltou um documento 
oficial, com o timbre do partido, declarando apoio formal à candidatura de 
Anastasia ao governo de Minas. Eu, como presidente do partido, peguei aque-
le processo e joguei na gaveta. Preferi deixar lá, num canto, em vez de rasgá-
-lo, porque se fizesse isso, ficaria muito chato para mim, uma vez que eu era 
um dirigente partidário. De vez em quando, alguém me cobrava uma posição 
em relação ao assunto e eu dava uma de bobo. Dizia que ia fazer uma reunião 
da executiva e ia enrolando. Ao mesmo tempo, para pressionar Antônio Ro-
berto, eu mostrava o processo e dizia a ele: 

- Prepare-se, porque isso aqui pode estourar. 
Dessa forma, eu fui conquistando o apoio da bancada estadual. Depu-

tado estadual é o político mais vinculado ao governo. Na Assembleia, estavam 
todos no bem bom, graças ao apoio do Executivo. Nessa maré tranquila, de 
repente, sai Antônio Roberto, que era do esquema deles, e entro eu no lugar 
dele. Tudo por causa da candidatura de Marina Silva, que eles não queriam. 
Se dependesse da bancada estadual, o candidato do PV de Minas a presidente 
da República seria José Serra. Para o governo de Minas e o Senado, os escolhi-
dos por eles eram Aécio e Anastasia. 

Já a candidatura de José Fernando corria por fora com uma campanha 
muito simples, bancada por seu próprio dinheiro e auxiliada por algumas 
pessoas muito animadas pela ideia de um PV renovado pela candidatura 
da Marina, que tinha boa aceitação na opinião pública. Graças a ela, José 
Fernando não estava mais esquecido. Mesmo assim, ele não arrancava de 
jeito nenhum. 

Quem estava à frente da campanha dele era Leonardo Mattos, verea-
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dor em Belo Horizonte e seu candidato a vice, além de um ou outro líder local, 
mais ninguém. Os deputados estaduais não apareciam ao lado dele de jeito 
nenhum. Tudo isso sem contar o fato de Antônio Roberto ter dado uma de-
claração pública de apoio a Anastasia. Por fim, entra a liderança do governo 
me pedindo para eu segurar um pouco José Fernando durante os debates, de 
forma que ele não batesse tanto em Anastasia e Aécio. José Fernando é uma 
pessoa inteligente, muito boa praça, mas criado em um berço quase de ouro e 
um pouco rebelde. Não sei exatamente o 'que havia acontecido, mas o fato era 
que, na campanha, ele estava muito brigado com o governo. Ele estava com 
uma raiva danada de Aécio. 

Então, o que acontecia era que, quando ia para os debates, ele acaba-
va ficando mais para o lado de Hélio Costa, muito em função de suas ligações 
com José Aparecido, Itamar Franco e todo esse grupo político. Eu, contudo, 
nunca pedi a ele para ficar do lado de Anastasia. O máximo que eu fiz foi pedir 
que, quando fosse a um debate, se ele fizesse uma pergunta para Hélio Costa, 
fizesse uma também para Anastasia. Só isso, mas ele não obedecia muito não. 
Eu até não tiro a razão dele, porque disputar o governo de Minas sem dinhei-
ro dá um trabalho danado. No final das contas, mais ou menos, eu consegui 
amainar a ira dele. Conseguimos chegar ao final da campanha sem nenhum 
trauma irremediável entre os dois lados. Convivemos bem. Eu segurei um 
pouco José Fernando nas críticas ao governo de Minas e, ao mesmo tempo, 
não perseguia os deputados estaduais e federais. Só pedia a eles uma coisa: 
que não tirassem fotos em palanque com o candidato a governador ou pre-
sidente que não fosse do nosso próprio partido. O conselho era para o bem 
deles próprios. Como eu tinha experiência nisso dizia a eles: 

-Fujam do retrato, porque se vocês ganham a eleição, vem o suplen-
te e prova que você cometeu infidelidade partidária. Ele pode até não tirar o 
seu mandato, mas vai lhe dar um trabalho danado provar o contrário. 

Eles perceberam que eu tinha razão e seguiram o que eu havia su-
gerido. Caso tivessem o presidente do partido ao lado deles, poderiam até 
abusar, porém não era esse o caso. 

A entrada em vigor da Lei da Ficha Limpa também trouxe mudanças 
de comportamento importantes às campanhas. Há um caso curioso de um 
candidato do PV, Fábio Ramalho, que inaugurou um comitê na Savassi, Zona 



Sul de Belo Horizonte, região em que moram eleitores de poder aquisitivo 
mais elevado. Durante a inauguração, estávamos conversando sobre a Lei da 
Ficha Limpa. Ele chegou ao comitê, fez a inauguração, e, rapidamente, cas-
cou fora. Depois, perguntei a ele porque ele não permaneceu no local, para 
se confraternizar com seus correligionários. A resposta dele foi que estava 
receoso de que as pessoas pudessem dizer que ele estava dando uísque na 
inauguração de seu comitê, o que podia configurar crime eleitoral. 

A administração das desavenças entre as duas correntes do PV me 
tomou muito tempo durante a campanha. Procurei conciliar esse fato com 
a necessidade de dar a Marina uma boa base que desse sustentação à sua 
candidatura no Estado. A própria Marina esteve aqui algumas vezes. Em uma 
destas ocasiões, fui a Ouro Preto com ela, mas quem fez a campanha de Mari-
na no Estado, foi mesmo José Fernando. 

No frigir dos ovos, José Fernando teve 2,5% dos votos, fez o papel 
dele e ficou muito amigo de Marina. O governo do Estado, teoricamente, ficou 
satisfeito com o PV. O PV tarr:.L.'::m fez uma boa bancada na Assembleia- seis 
deputados - e dois federais, em vez dos quatro da última eleição. Não houve 
ampliação das bancadas. Eu me dei por satisfeito por ter conseguido admi-
nistrar, com muito equilíbrio, a situação interna. Até me prejudiquei muito 
pessoalmente, porque a administração da situação interna do partido me to-
mou muito tempo. Tinha de apagar incêndio a toda hora e, ao mesmo tempo, 
acompanhar Marina sempre que ela vinha ao Estado. Foi, contudo, uma expe-
riência interessante. 

Ainda que não tenha conseguido vencer a disputa pelo governo de 
Minas, José Fernando tem o mérito de ter levantado uma questão importante 
durante a campanha: a da necessidade de se aumentar a alíquota da Compen-
sação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (Cfem). Atualmente, 
a mineradora paga 2% sobre o lucro líquido da empresa, ou seja, depois de 
deduzidas todas as suas despesas. É muito pouco. Tinha de ser 4% sobre o va-
lor bruto. É preciso que os municípios em que estão as minas sejam compen-
sados de forma mais satisfatória. Veja, por exemplo, os royalties do petróleo. 
A alíquota é de 5%. Consequentemente, a receita auferida pelos municípios é 
muito maior. Justiça tributária, nesse caso, seria o nivelamento das duas alí-
quotas. Afinal, nós estamos tratando, nos dois casos, de recursos da natureza. 
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Naquela eleição, Marina não foi para o segundo turno, mas, em Belo 
Horizonte, foi a mais votada na disputa pela Presidência da República. Foi um 
resultado muito bom, levando-se em conta, também a precariedade que foi 
a campanha dela. Só para se ter uma ideia, o material de campanha chegou 
na última semana e veio todo de uma vez. Aquilo me deu até uma sensação 
desesperadora, porque o material não cabia na sede do partido. Aí, veio a 
pergunta: "O que nós vamos fazer com isso?" O que fiz foi mandar a metade 
para o comitê de José Francisco; o restante ficou comigo, no partido e eu or-
ganizei a distribuição dentro do que foi possível. 

Encerrado o primeiro turno, a primeira dúvida que apareceu foi a 
de saber para que lado o PV iria no segundo turno, quando a disputa seria 
entre Dilma e Serra. O PV nacional tinha acertado, em uma reunião histórica 
ocorrida em São Paulo, que se dependesse de Marina, o partido ficaria com 
Dilma, porém, como todo mundo sabe, o pessoal de São Paulo é muito ligado 
ao PSDB. Então, a saída para ninguém sair perdendo foi o partido ficar em 
cima do muro, não apoiando nem um nem outro candidato no segundo turno. 
Não sei se foi a decisão mais acertada, contudo independentemente de ter 
sido uma decisão acertada ou não, houve ganhos para o meio ambiente. Por 
exemplo, no segundo turno, quando Dilma veio a Minas, nós nos reunimos 
com ela no late Tênis Clube, na Pampulha, e conseguimos dela o apoio a um 
documento em que ela assumiu conosco o compromisso de criar o Parque 
Nacional da Serra do Gandarela. A criação do parque foi fruto de uma longa 
luta entre ambientalistas e empresas de mineração, entre elas a Vale, que rei-
vindicavam licença para a exploração do minério de ferro existente no subso-
lo da região. 

Em setembro de 2009, o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) recebeu um documento assinado por 25 entidades 
de Minas Gerais, chamando atenção para a importância ambiental da Região 
da Serra do Gandarela e para o risco que aquele local corria, se nada fosse 
feito para a sua proteção. Propunham a criação de uma unidade de conser-
vação lá. Considerando que o Quadrilátero Ferrífero já era considerado uma 
área prioritária para a conservação, o ICMBio abriu o processo de criação e 
passou a trabalhar na elaboração de uma proposta oficial, que foi finalizada e 
publicada em outubro de 2010. 



Quando Dilma veio a Minas foi para esta proposta oficial que os am-
bientalistas do PV pediram - e conseguiram - seu apoio. O parque foi criado 
oficialmente em outubro de 2014, por decreto da presidente. Sua área está 
distribuída por oito municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte: 
Nova Lima, Raposos, Caeté, Santa Bárbara, Mariana, Ouro Preto, Itabirito e 
Rio Acima. A criação atendeu parcialmente à reivindicação dos ambientalis-
tas, mas não impediu a atividade mineraria na região, já que algumas das áre-
as reivindicadas pelos ambientalistas ficaram de fora do território protegido. 
Pode não ter sido o parque dos sonhos, no entanto o fato é que ele foi criado e 
é um belo parque. Esse é o lado bom da luta política. Foi uma vitória que nós 
alcançamos. 

Embora não tenhamos alcançado um bom resultado na campanha 
para o governo de Minas, a expressiva votação obtida por Marina no Esta-
do nos deu um status muito melhor do que o que tínhamos antes. A partir 
desse boom, criamos muitas comissões provisórias. Saímos de aproximada-
mente 100 comissões e chegamos a quase 600. Estávamos, assim, presentes 
em mais de dois terços dos municípios mineiros. Fazíamos também muitos 
encontros. Levamos o PV a Ponte Nova, Montes Claros, Divinópolis, enfim, 
movimentamos o partido como nunca havia ocorrido antes. Tudo isso apro-
veitando a onda criada por Marina. As filiações também estavam em alta. O 
fato é que o partido tomou outra dimensão. Fizemos até lançamento de livro-
o de Fernando Gabeira, com uma boa presença de público, na sede do partido. 

Na política, tudo tem também o seu lado negativo. Antes da eleição, o 
PV tinha, no Brasil, uma bancada de 14 deputados federais. Com a campanha 
de Marina, acreditávamos que iríamos para uns 25. Só que isso acabou não 
acontecendo. A campanha deu muita projeção para Marina, mas não ajudou a 
eleger mais deputados. Continuamos com os mesmos 14. O tamanho da ban-
cada não aumentou nem diminuiu. Houve quem dissesse que se não fosse por 
ela, a bancada iria diminuir de tamanho. Pode até ser. Contudo, o fato indiscu-
tível é que ela fez com que muitas pessoas passassem a frequentar o partido, 
o que eu também procurei estimular. Muita gente pode não gostar de mim, 
porque eu não sou muito radical, entretanto, uma coisa ninguém pode negar: 
que eu não seja ambientalista. Eu tenho um histórico nessa área, conheço o 
assunto. A verdade é que o PV era um partido pequeno, não digo nanico, por-
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que é muito pejorativo, mas era pequeno. Marina deu uma dimensão pública 
ao PV que nós não teríamos em outras condições, a não ser que aparecesse 
outra pessoa no estilo dela. 

Com isso, meu nome dentro do PV também subiu de cotação. Meu 
trabalho foi tão reconhecido que passei a fazer parte do diretório nacional. 
Quando havia reunião do diretório nacional, passaram a sempre me chamar. 
Isso me motivava porque sentia que estava subindo na estrutura partidária, 
mas há também o outro lado. À medida que eu crescia na estrutura parti-
dária, fui tomando consciência de como o partido funcionava. A descoberta 
mais triste foi a de que não havia alternância de poder no PV. Não podia admi-
tir que uma pessoa que assumiu a presidência do partido em 1999 estivesse 
ocupando o mesmo cargo até hoje. Via também que os deputados não tinham 
o menor entusiasmo pelo partido. Um exemplo disso: no dia em que Gabeira 
esteve em Belo Horizonte para lançar um de seus livros, poucos foram os de-
putados que por lá apareceram. Antônio Roberto esteve lá, Thiago Ulisses só 
passou por lá, até porque ele era o líder da bancada do PV e Délio Malheiros 
também só deu uma passadinha. Cumprimentou os presentes e foi embora. 
Os demais deputados não compareceram ao partido nem com a vinda de Ga-
beira a Minas. Eles não têm vivência partidária. O que eu cobro não é nem 
vivência ambiental, porque aí seria demais, porém a sensação que eu tinha 
era de que se o partido não os incomodasse, já estava de bom tamanho. 

Preparando as malas 
O PV é como uma roupa bonita, de grife. Só que o conteúdo não cor-

responde à forma. O conteúdo não é ambiental. Há pessoas ótimas no parti-
do. O próprio Penna, em que pese seu presidencialismo continuísta, é uma 
pessoa que sabe falar de meio ambiente. Sarney Filho, também. Há, contudo, 
líderes partidários que, além de não entenderem nada de meio ambiente, 
têm o agravante de também não quererem aprender. Mas, podem ter certeza 
de que se eles ficarem sabendo que o governo est<i dando ao partido um car-
go de secretário de meio ambiente, dá até briga. 

Aí eu fui vendo aquele ambiente e comecei a pensar que estava 
chegando a hora de mudar de barco porque o PV não estava me acrescentando 
nada em termos de experiência política. Se determinada situação não me 



agrada, quando eu vejo que não há como mudar, eu não brigo. Prefiro ir 
embora. Foi assim nos diversos partidos pelos quais passei. Com o PV não 
haveria de ser diferente. Só não largo mesmo é o Atlético Mineiro, meu time 
do coração. 

Para acelerar esse processo, no comecinho de 2012, ocorreu um epi-
sódio que me marcou. Havia um embate interno, entre a corrente de Marina e 
a de Penna. A disputa era para ver qual dos dois grupos iria ter o controle do 
partido. Marina quis indicar para presidente do partido um rapaz de Pernam-
buco, Sérgio Xavier, que era o presidente do PV daquele estado e que, depois 
foi secretário de Meio Ambiente de Eduardo Campos. Marina até tinha razão 
em defender essa estratégia. Afinal, como a intenção dela era disputar a elei-
ção presidencial de 2014, se ela não preparasse o terreno, poderia não con-
correr pela legenda. Digo isso porque os que estão à frente do partido podiam 
vender a legenda ou fazer qualquer outro acordo político e ela estaria fora 
da disputa. A intenção dela era construir o partido nos moldes e de acordo 
com o pensamento político dela. Nessa reunião, Penna, que tinha a estrutura 
partidária na mão, ganhou a votação. Não digo que de goleada, mas ganhou. 
Foi uma reunião muito tensa. Foi aí que ocorreu o racha do PV e eu percebi 
que não havia mais clima para continuar lá. Penna, entretanto, continuou na 
presidência, apoiado pelos pares dele. 

A partir daí, eu permaneci filiado ao PV, contudo não frequentei mais 
o partido, embora continuasse membro da executiva estadual. Eles não me 
tiraram da executiva por urna razão muito simples: Agostinho Patrus, que é o 
atual presidente, não reúne o partido. Para se ter urna ideia, a última reunião 
re ... Jizada pelo PV foi para homologar o apoio à candidatura de Pimenta da 
Veiga ao governo de Minas, em junho de 2014. Ele fez essa reunião não por-
que quisesse fazer, mas porque tinha de fazer, senão o apoio a Pimenta não 
seria homologado. Com todos esses acontecimentos fui, aos poucos, sentindo 
que o partido não estava mais me acrescentando nada 

Acho que a forma como os partidos políticos estão organizados hoje 
no Brasil precisa passar por uma ampla reformulação. A começar pelo uso de 
recursos públicos, do fundo partidário. Para mim, esse dinheiro tinha de dei-
xar de existir. Embora os tenha usado quando estava na presidência do PV, 
penso que esse é um dinheiro que não faz sentido existir. Na minha avaliação, 
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a Justiça Eleitoral avançou muito mais no Brasil do que a forma de organiza-
ção dos partidos. Hoje, a estrutura que a Justiça Eleitoral tem para fiscalizar 
o uso dos recursos do fundo partidário é muito mais eficiente e rigorosa do 
que a que os partidos têm com esse mesmo objetivo. Como é que o presidente 
de um partido vai se lembrar da nota fiscal de uma padaria lá no interior do 
Estado? É por isso que todo dia um partido é multado por uso irregular dos 
recursos do Fundo Partidário. 

Essas coisas me desanimam. Eu pensava: "Estou com sessenta e 
tantos anos, já fui quase tudo na política, vou ficar por mais um ano sendo 
presidente do PV? Até quando?" Estas questões é que me levaram a me 
afastar do PV. Além do mais, sou contra o continuísmo na direção partidária 
-qualquer que seja o partido- cujo exemplo mais eloquente que conheço é o 
de Penna na direção nacional do PV. Diante disso, eu saí da presidência do PV 
em abril de 2013. Fui a Brasília e acertei com Penna que o novo presidente ia 
ser Délio Malheiros. 

Quando eu cheguei aqui com a notícia, houve uma rejeição ao nome 
de Délio. Por qual razão eu não sei, mas também não quis saber. Fiz uma carta 
afastando-me da presidência em caráter irrevogável, porém não saí do parti-
do. Também não briguei com ninguém. Toda vez que me chamavam lá eu ia, 
no entanto a cada dia que passava, tinha a certeza de que a minha decisão ha-
via sido a mais acertada. Quem assumiu foi o Agostinho Patrus, que foi empos-
sado com um objetivo específico: garantir que, na eleição de 2014, o partido 
iria apoiar o candidato do governo de Minas, diferentemente do que ocorreu 
em 2010, quando o PV teve candidato próprio ao Palácio da Liberdade. 

O retorno à sala de aula 
A Constituição brasileira, equivocadamente, não aceita que membros 

do parlamento estadual e federal tenham algum tipo de submissão a outro 
poder. Até 2004, eu fui deputado federal. Só que, em 2005, eu assumi a vice-
-prefeitura de Belo Horizonte, na gestão de Fernando Pimentel. Nesse caso, a 
Constituição nos permite exercer outra atividade, desde que não haja incom-
patibilidade de horários. Quando temos um cargo municipal, desde que haja 
compatibilidade de horários, podemos exercer outra atividade. Exemplo: 
um motorista de ambulância do Serviço de Assistência Médica de Urgência 



(Samu) pode ser vereador se na hora das reuniões da Câmara Municipal ele 
tiver disponibilidade de tempo. Havendo compatibilidade de horários, não 
há objeção. Na UFMG, enquanto eu estivesse no exercício do mandato de de-
putado, eu não podia dar aulas. Isso está previsto na Constituição Federal. 
Consultei uma especialista em direito e ela me alertou que havia o risco do 
questionamento judicial. Se isso ocorresse, as despesas que iria ter com ad-
vogado para me defender talvez não compensassem o que eu iria receber 
como salário de professor. Na UFMG acertei a prorrogação da licença. Alega-
ram também que seria do interesse da UFMG que eu continuasse como vice-
-prefeito da cidade. 

Na Fumec, voltei a dar aulas, em 2005, porque tratava-se de uma ins-
-tituição privada. Quando comecei, em 1979, a Fumec funcionava em Con-
tagem; na época em que voltei, em 2005, a faculdade já estava em seu novo 
endereço, na Rua Cobre, no Bairro Cruzeiro, agora em Belo Horizonte. O que 
fiz não foi simplesmente reassumir a carreira de professor. Houve também 
uma mudança grande em relação ao conteúdo que eu iria lecionar. No lugar 
da engenharia elétrica, entrou a engenharia ambiental. Como toda a minha 
carreira na política havia sido voltada para a defesa do meio ambiente, pro-
pus que eu retornasse como professor da engenharia ambiental. 

Eles acharam ótimo e foi uma guinada na minha vida. Devido à mi-
nha experiência no parlamento, a primeira matéria que me deram foi Projeto 
Integrado (Pin). Nessa disciplina, ensina-se ao aluno como se constrói um 
Estudo de Impacto Ambiental (ElA) ou um Relatório de Impacto Ambiental 
(fUma), que são, ainda hoje, os dois principais instrumentos do licenciamen-
to ambiental. A outra disciplina, que eu dividia com José Cláudio Junqueira, 
que já foi presidente da Feam, foi Legislação e Política Ambientais, assunto 
que eu conhecia muito bem, razão pela qual não tive maiores dificuldades 
quanto ao seu conteúdo. 

Era tudo o que eu queria. Nas aulas, levei minha experiência prática 
para os alunos. Eles gostam muito da aula. Tanto que estou com essa discipli-
na desde 2005. Os alunos apreciam porque estudam com duas pessoas- José 
Cláudio e eu- que vivenciaram isso por muito tempo. Fiz um acerto com José 
Cláudio de jeito que eu focasse mais a legislação municipal e ele, a estadual e 
a federal. Até mesmo para mostrar que a legislação ambiental envolve os três 
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entes federados. 
Na UFMG, depois que eu deixei a Prefeitura, com o término do man-

dato de Fernando Pimentel, em 2008, eu voltei a dar aulas em 2009, aposen-
tando-me em 2013. 

Breve mergulho nas águas minerais 
Em meados de 2013, eu já estava fora da presidência do PV, embora 

ainda no partido; estava dando aulas na Federal e na Fumec e, por fim, presi-
dindo a ONG Ponto Terra. Nessa época, não tinha mandato eletivo. Estava fora 
do parlamento, mas havia uma falsa dívida, um certo compromisso do Estado 
para com os deputados estaduais, que viram em mim alguém que segurou a 
barra do PV durante a campanha de José Fernando ao governo do Estado, em 
2010. Até por conta do meu estilo. 

O então governador do Estado, Antônio Anastasia, me conhece bem 
da área ambiental, desde a época em que fui deputado constituinte estadual e 
ele era o principal assessor da Comissão Constitucional. Ele acompanhou de 
perto meu trabalho de 1987 a 1989, depois, em Brasília, quando nos encon-
tramos novamente. Assim, acho que ele me tem em boa conta. Foi aí que veio 
o convite para assumir a vice-presidência de uma empresa chamada Águas 
Minerais de Minas Gerais (AGMM), uma empresa que ninguém do meio po-
lítico conhecia. Primeiro, porque era uma subsidiária da Copasa; segundo, 
pelo fato de ser uma empresa muito pequena. De qualquer forma, o cargo 
dava um certo status, porque eu passaria a ser um diretor da Copasa e o pro-
duto da empresa- as águas minerais- me interessava. 

A AGMM, na época, tinha contrato para a exploração das fontes de 
Araxá, no Alto Paranaíba; e Cambuquira, Lambari e Caxambu, no Sul do Esta-
do. A detentora da concessão das fontes é a Companhia de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (Codemig). Até 2005, estas fontes eram exploradas pela Su-
perágua Empresa de Águas Minerais. Com o fim do contrato, as fontes volta-
ram para o governo do Estado que, em 2007, repassou o direito de explora-
ção à AGMM, a subsidiária da Copasa criada apenas com este objetivo. 

Portanto, no momento em que assumi a diretoria da AGMM, eu sabia 
que me daria dor de cabeça porque, em 2006, quando o governo abriu licita-
ção para escolher a empresa que iria realizar o serviço, só apareceu uma em-



presa, a Nestlé, que já explorava- e ainda explora- as fontes de São Lourenço. 
Aí o governador determinou que a Copasa fizesse isso, por meio de 

uma subsidiária que seria criada no ano seguinte, em 2007. Eu sabia que a 
empresa era deficitária, que não havia como ela dar lucro. Era impossível. Só 
se fosse a longo prazo, depois de realizados alguns investimentos e depois, 
também, que a empresa tivesse uma gestão continuada. Não era bem o que 
estava acontecendo. Antes de mim, por lá passaram o ex-deputado federal 
Herculano Anghinetti, depois Ademir Lucas, que foi nomeado presidente da 
AGMM e entrou lá para ficar alguns meses, pois estava sem cargo, até lançar a 
candidatura à prefeitura de Contagem, em uma eleição, em 2010, que dispu-
tou, mas perdeu para Marília Campos, do PT. 

Como se não bastassem todos esses problemas, eu entendo que há 
uma questão de fundo, relacionada ao papel do Estado. A meu ver, explorar 
e vender úgua mineral não é função do governo de Minas. Podia ser há 50 
anos, quando se iniciou a exploração dessas fontes, mas, definitivamente, não 
é hoje. Creio que a iniciativa privada tem condições de fazer isso em uma si-
tuação melhor que o poder público. 

A despeito de tudo isso, lá fui eu assumir o cargo de presidente da 
AGGM. Para se ter uma ideia do quanto esse era um assunto irrelevante para 
o governo estadual, quando me convidaram para o cargo, me informaram 
que eu iria assumir a vice-presidência da Copasa Águas Minerais. Esse seria o 
nome da empresa, porém não era. O nome correto era Copasa Águas Minerais 
de Minas Gerais. Nem os diretores da estatal estavam bem informados sobre 
o assunto. Outro sinal da falta de informação: quando me fizeram o convite, 
disseram-me que era para eu assumir a vice-presidência da estatal, entretan-
to, no momento em que eu fui conversar com o presidente da Copasa, Ricardo 
Simões, que eu jú conhecia de longa data, veio a surpresa. O deputado Thiago 
Ulisses, que era o líder do PV na Assembleia, me liga para me dar a boa nova: 

- Ronaldo, você é um homem de sorte. 
Eu perguntei por qual razão. Logo em seguida ele me explica: 
-Você não vai ser vice-presidente não. Você vai ser o presidente. 
Eles me convidaram para um cargo que não existia. O presidente da 

empresa era Ricardo Simões, que acumulava o cargo com o de presidente da 
Copasa. 
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Aí vem a terceira desinformação. Perguntei para Danilo de Castro, 
que era o secretário de Governo de Minas e que me fez o convite em nome de 
Anastasia, onde funcionava a AGMM. Ele me respondeu que era em uma sala 
na sede da Copasa, no Bairro Santo Antônio, Zona Sul de Belo Horizonte. Só 
que quando fui conhecer o local, descobri que não era lá, mas sim em uma 
bela casa na Pampulha, em que, no passado, funcionou um Distrito da Copa-
sa. Assim foi minha indicação para a AGMM: eles me convidaram para uma 
empresa cujo nome eles não sabiam direito qual era, para um cargo que não 
existia e cujo endereço eles também não tinham noção. Essas informações 
desencontradas davam a dimensão do que a AGMM representava para o go-
verno de Minas. 

A despeito de tudo isso, resolvi topar o desafio. Afinal, já havia passa-
do por tantos outros e esse não seria diferente. Até porque eu já conhecia um 
pouco a Copasa, uma vez que na época em que era vice-prefeito, Pimentel me 
indicou para ser o representante da Prefeitura de Belo Horizonte no Conse-
lho de Administração da estatal. 

Quando tive a primeira conversa sobre a AGMM com Ricardo Simões, 
ele me pintou um quadro horrível, mas verdadeiro, da subsidiária. Seus fun-
cionários estavam em greve branca e, em seguida, entrariam em greve mes-
mo, paralisando as operações de envase e distribuição. Estavam reivindican-
do os mesmos benefícios e salários que tinham os funcionários da Copasa. Já 
o corpo técnico da Copasa é muito comprometido com a empresa, contudo 
não tinha compromisso maior com a AGMM. 

Os três diretores da subsidiária eram também diretores da Copasa, 
porém acumulavam os cargos sem ganhar um centavo a mais. Faziam aquilo 
apenas para ajudar a reduzir o prejuízo. Ele descreveu uma situação alar-
mante. Foi até engraçada a conversa porque em um determinado momento, 
eu até questionei Ricardo sobre o sentido da minha presença ali. 

- Ricardo, deixe-me fazer uma pergunta para você. Nós temos um 
certo grau de relacionamento que me permite esse questionamento: há para 
você algum constrangimento no fato de eu assumir a presidência da empresa? 

Ele me disse que não e que apenas estava me traçando um qua-dro o 
mais realista possível do que era a empresa. Como o retrato era tão negativo, che-
guei até a pensar que ele estava forçando a barra para eu não aceitar o convite. 



Aos poucos, fui entendendo a razão do insucesso da empresa. É que 
as funções que os diretores tinham na Copasa os absorviam tanto que eles 
não tinham tempo para cuidar da subsidiária. A Copasa tem mais de 600 con-
cessões de água e esgoto em todo o Estado e absorvia todo o tempo dos di-
retores. Não havia como obrigá-los a se dedicar à AGMM. Era assim que eles 
iam tocando a subsidiária. 

Fiquei na empresa por dez meses. Não consegui fazer da AGMM 
uma empresa lucrativa, mas, pelo menos, consegui reduzir o prejuízo. Veja, 
por exemplo, a sede da empresa, na Pampulha. Era uma casa enorme, muito 
bacana. Quando cheguei lá, havia 12 carros estacionados. Eles haviam sido 
comprados pela Copasa porque o projeto original da subsidiária era megalo-
maníaco, coisa de Herculano Anguinetti. A empresa tinha um gerente comer-
cial, todavia não tinha produto na praça. Então pensei comigo mesmo: esses 
carros não podiam ficar mais na empresa. Havia o perigo de serem roubados, 
sem contar o desgaste que sofriam com o tempo. Fui atrás da Copasa, que 
tinha interesse e poderia comprá-los. Ao mesmo tempo, eu estava tentan · 
do diminuir as despesas. A AGMM tinha dois funcionários bem graduados 
da Copasa na sua folha. Tudo isso tinha um peso no resultado financeiro da 
empresa. Se o sujeito recebia R$ 15 mil por mês, ele custava R$ 30 mil para a 
AGMM, valor que, multiplicado por 13, daria algo em torno de R$ 390 mil por 
ano. Para uma empresa que tinha um orçamento de menos de R$ 10 milhões, 
isso era muito. O que eu fiz foi devolver um desses funcionários para a Copasa 
e reduzir a carga horária do outro. Também vendi, em leilões públicos, alguns 
equipamentos que estavam parados. 

No tempo em que passei por lá, reduzi bastante as despesas e traba-
lhei no limite do que havia de orçamento autorizado. Ainda assim, a empresa 
dava prejuízo. De acordo com o projeto deles, a empresa só começaria a dar 
algum retorno após 2017, o que parece pouco provável, tendo em vista que a 
Copasa anunciou que estava desistindo da AGMM porque se tratava de uma 
empresa ainda deficitária. 

Mesmo dando prejuízo, a empresa recebeu alguns investimentos do 
governo de Minas e hoje suas instalações são modernas, com maquinário de 
envase novo. Quando o governador Anastasia foi inaugurar a nova unidade 
de Lambari, que já estava pronta, ele até brincou comigo: 
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-É, Ronaldo, você é um cara de sorte. Nem chegou e já vai inaugurar 
uma fábrica. 

O nome que está lá na placa de inauguração é o meu, mas ali eu não 
fiz nada. Logo depois da inauguração, o governador, muito educadamente, 
recebeu a comissão de funcionários, que estavam em greve e reivindicavam 
equiparação salarial com os funcionários da Copasa. O governador recebeu 
deles um documento com as reivindicações e me passou para que eu desse 
sequência ao processo. Na ocasião, ele recomendou que fosse dado um au-
mento a eles, meio a contragosto da direção da Copasa. O pedido me foi feito 
pelo próprio Anastasia: 

- Ronaldo, você é jeitoso e sabe conversar. Tem de resolver isso e dar 
mesmo um aumento para eles porque o pessoal de gestão da Copasa é muito 
conservador. Não são muito de diálogo e são mais técnicos. Dê um jeito, mas 
também não pode ser tudo como eles estão querendo. 

Seguindo a orientação do governador, eu comecei a discutir o as-
sunto internamente na Copasa e conseguimos pôr fim à greve. Melhoramos 
algumas coisas, mas infelizmente não tudo. O pessoal ficou muito satisfeito 
comigo. Ao todo, a AGMM tinha uns 70 funcionários concursados, que atua-
vam na linha de produção. Muitos deles entraram para a AGMM com o desejo 
de virem a ser funcionários da Copasa. 

Minha saída da presidência da AGMM se deu por razões políticas. 
Foi por ocasião da campanha política de governador, quando o PV acabou 
apoiando Pimenta da Veiga. Na época, o pessoal do governo me via com certa 
desconfiança, porque eu nunca fui do PSDB e tinha sido vice do PT na prefei-
tura no passado. Aécio não engolia isso de jeito nenhum. Uma vez ele colocou 
isso claramente para mim 

- Ronaldo, você está mais para o lado de lá do que de cá. 
Eu respondi: 
-Não estou não, é claro que tudo depende das circunstâncias. 
Aí houve a convenção que formalizou o apoio a Pimenta da Veiga. Em 

agosto de 2014, Ricardo Simões me chamou para conversar. Ele me disse: 
-O governador não está aguentando a pressão. 
O governador era Alberto Pinto Coelho, porque se fosse Anastasia 

não tinha acontecido isso não. Dalmo Ribeiro, que é lá de Ouro Fino, e Carlos 



Mosconi, de Poços de Caldas, ambos do PSDB, estão querendo dar um cargo 
qualquer para Milton Reis porque estão sendo pressionados. Segundo eles, 
Milton Reis telefona o dia inteiro. Como não tem o que fazer, fica em casa o dia 
inteiro. O cargo que eles têm em mente é o que você está ocupando. 

Eu respondi: 
- Ricardo, não estou preocupado com isso não. Há qualquer proble-

ma de má gestão? 
Ele disse: 
- Não, não. É uma questão política. Para resolver o negócio dele, o 

meio mais fácil é dar-lhe esse cargo. 
Eu não questionei muito. Afinal, ainda não tinha tanto amor pela 

companhia nem estava na campanha de Pimenta da Veiga. Não discuti, pois 
já tinha passado por isso em outros momentos. Há a hora de sair e a de en-
trar. Depois que deixei a empresa, fui acompanhando os desdobramentos. 
Durante todo o tempo em que ficou na presidência da AGMM, Milton Reis 
permaneceu em Pouso Alegre. Ele nunca foi à sede da empresa, que é em 
Belo Horizonte. Um dia, eu acho que ele visitou uma das indústrias. Deu uma 
descida, olhou e pronto. Na outra, dizem que ele nem desceu do carro. 

Com 85 anos, ele só vinha à sede Copasa, em Belo Horizonte, quando 
sua presença era solicitada. Mesmo assim, ele vinha, participava da reunião 
e voltava para Pouso Alegre. Mérito por mérito, eu até podia não ter o de es-
tar naquele cargo, mas, Milton Reis não tinha nenhum. Ele foi exonerado em 
janeiro de 2015, na mudança de governo, e veio a falecer logo depois. Cada 
um tem um estilo, eu tenho uma visão bem pé no chão. Não tenho espírito 
de grandeza. Quando estou em carro com motorista, ando na frente, do lado 
do motorista. Procuro ter um espírito agregador, não sou de incentivar bri-
gas internas, apesar de tomar lado. Sou um cidadão, um ser gregário. Essa 
expressão eu aprendi com o ex-prefeito de Curitiba e governador do Paraná, 
o arquiteto Jaime Lerner, que se refere ao ser gregário. Se fosse um animal 
viveria em bando; sendo homem, vivo em sociedade. 

Para provar isso, eu entrei para o Crea em 1973, tão logo me formei 
em engenharia elétrica. Estou no Crea até hoje, apesar de quase não exercer 
mais a engenharia. Na prática, porém até hoje estou lá no Crea e pago a anui-
dade certinho. Entrei para a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 
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e Ambiental (Abes-MG) em 2003, humildemente como sócio. Daí a algum 
tempo fui convidado para um cargo da diretoria, como membro do Conselho 
Consultivo. Depois, fui para o Conselho Diretor da Abes Nacional. Tudo por 
decisão deles. Não fui eu que fiquei procurando. Foi acontecendo natural-
mente. Isso tem a ver com meu estilo de pessoa. 

Prioridade para a Ponto Terra 
Quando terminou o ano de 2010 e se iniciou 2011, eu já não tinha 

mandato eletivo. Já não era secretário municipal de Meio Ambiente. Estava, 
por assim dizer, mais solto. Foi, então, que eu reuni o pessoal da Ponto Terra 
e assumi a presidência da ONG a partir de março de 2011, para um mandato 
que durou até março de 2013. Realizamos uma série de seminários e ciclos 
de palestras, sobre diversos temas, como água, educação ambiental e mu-
danças climáticas, entre outros. Não cobramos nada e levamos conhecimento 
para várias pessoas. É um trabalho que tem uma inter-relação grande com a 
sociedade civil e que dá muita alegria de coordenar. Esse é o papel da ONG: 
levar conhecimento, reflexão. Atuamos com poucos recursos. Vivemos de pa-
trocínio, uma luta danada. Fazemos, porém, com prazer. 

Uma das coisas que fizemos nesse segundo mandato foi a criação da 
TV Ponto Terra. Entrevistamos um convidado no estúdio sobre um tema am-
biental e depois lançamos o vídeo no site da Ponto Terra. Isso tem servido 
muito como material de pesquisa. Sabemos disso pelo retorno que recebe-
mos. Até o Tribunal de Contas do Estado já esteve na Ponto Terra por umas 
três vezes para pegar a nossa opinião sobre temas ligados ao meio ambiente. 
Ao participar de conselhos também votamos com liberdade, porque não 
somos do governo (1 º setor) nem ligados à indústria (2º setor). Então, 
votamos de acordo com o bom senso, com o 3º setor, a sociedade civil. 
Perdemos, às vezes, mas ganhamos em outras votações. Também criamos 
um evento chamado Segunda Sustentável, na primeira segunda-feira de cada 
mês, realizado na sala de cursos da Ponto Terra. Outro dia participou conosco 
o pessoal da Copasa. Foi uma palestra maravilhosa, feita por Sonia Knauer, 
sobre a situação de escassez de água. Eu não acredito que racionamento ou 
rodízio sejam necessários, se providências forem tomadas pelo governo e 
pela sociedade. Também voltamos com o programa "Ecologia e Cidadania': 



na BH News, em BH, no qual entrevisto várias personalidades das áreas 
ambiental ou de cidadania. 

Com a Ponto Terra, participamos também de eleições em conselhos 
ambientais, seja no Comam, da Prefeitura de Belo Horizonte; seja no Copam, 
do governo de Minas; no Conama, do governo federal; ou então no conselho 
consultivo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Isso, normalmente, se 
dá por eleição, concorrendo a Ponto Terra com outras ONGs. Também rea-li-
zo palestras gratuitas para ONGs e universidades, como Fumec, Fead e UNA. 
Recentemente, durante a semana do meio ambiente, fiz uma palestra em uma 
ONG chamada Ama Pangeia, de Pará de Minas. O representante da entidade 
veio até BH me convidar e perguntou quanto eu iria cobrar. Eu disse que não 
ia cobrar nada e que seria uma palestra de ONG para ONG. É um pouco sa-
crificante sair daqui, chegar lá, fazer a palestra e voltar a Belo Horizonte logo 
em seguida, mas faço com prazer. Em 2013, fui reeleito presidente da Ponto 
Terra para o mandato que terminou em março de 2016, quando fui reeleito 

' para um novo mandato, que vai até 2019. Na próxima, eu passo para alguém, 
senão a situação fica como a de Penna na presidência do PV. 

Como presidente da Ponto Terra, tomei algumas decisões importan-
tes. A primeira foi a de não mais realizar o curso para a criação de animais 
silvestres. Tomei a decisão porque estávamos recebendo algumas críticas de 
ONGs defensoras dos direitos dos animais. Entendo que o curso tem um lado 
positivo, pois quando se cria o animal em cativeiro, evita-se que ele seja caça-
do na natureza. Porém, na dúvida, tomei a decisão de suprimir o curso. 

Outra decisão foi a de que não aceitamos patrocínio da área corporati-
va, da área institucional da mineração, especifican;ente do Instituto Brasileiro 
de Mineração (Ibram) e do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas 
Gerais (Sindiextra). As duas instituições representam um setor que é, notoria-
mente, agressivo ao meio ambiente e joga pesado, exigindo, como contrapar-
tida ao apoio financeiro, que sejam dadas declarações favoráveis à mineração. 
Isso, no nosso caso, seria muito ruim, pois perderíamos nossa independência. 

Fundão e o licenciamento ambiental 
O rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em novembro 

de 2015, ajudou a reforçar a ideia de que nós, da Ponto Terra estávamos no 

( 
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caminho certo em relação à mineração. No dia do rompimento, eu estava na 
sala dos professores da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Fumec 
quando a notícia chegou. Ao entrar em sala, comentei com meus alunos o 
ocorrido. Depois acompanhei muito atentamente, pela imprensa, os desdo-
bramentos. Aquela é uma região que eu conheço como a palma da minha 
mão. Sei onde é o encontro do Ribeirão do Carmo com o Rio Piranga, que é 
onde nasce o Rio Doce. 

O rompimento da barragem me deixou triste e, ao mesmo tempo, 
preocupado. Descontente pelo que foi arrastado pela lama - seres humanos, 
animais, mata nativa, peixes e tudo mais que possa ser considerado com par-
te da natureza. Apreensivo porque o acidente- se é que isso possa ser assim 
definido - ocorreu com uma das, até então, mais conceituadas empresas de 
mineração do país. Aí eu me pergunto: "Se foi com a Samarco, que chances há 
de acontecer com outras, de menor porte e menos zelosas com a segurança 
de suas instalações?" Resposta: muitas. 

Tenho hoje uma visão muito clara sobre o negócio de mineração. Pri-
meiro: não é uma atividade para aventureiros, para empresas de pequeno 
porte. É um empreendimento para empresas de grande porte, que têm con-
dições de zelar pela segurança de seu projeto. Segundo: é impossível pensar 
em um mundo contemporâneo sem a mineração. Sendo assim, é preciso, do 
ponto de vista da ação do poder público, melhorar o licenciamento ambiental 
de forma a ser mais rigoroso com as grandes empresas e, ao mesmo tempo, 
obrigá-las a investir no desenvolvimento de novas tecnologias de exploração 
mineral que sejam menos danosas ao meio ambiente. 

Precisamos, também, aperfeiçoar nosso o modelo de licenciamento 
ambiental, que é extremamente falho, como já apontaram obras de três gran-
des especialistas na área, os professores José Cláudio Junqueira, da Fumec; 
Alberto Fonseca, da Ufop; e Andréa Zhouri, da UFMG, que produziram exce-
lentes livros sobre o tema. Para mim, o licenciamento é falho porque é carta-
ria!. Basta que a empresa apresente os documentos exigidos pela lei que difi-
cilmente a licença lhe será negada. O pior vem depois, uma vez que o Estado 
não fiscaliza o cumprimento das condicionantes porque não tem estrutura 
para isso. Faltam funcionários, transporte, enfim, infraestrutura para o tra-
balho pós-licenciamento, que é tão importante quanto o que antecede a con-



cessão da licença. No caso da barragem de Fundão, eu me orgulho de, ao lado 
do Ministério Público, ter sido um dos dois votos contrários à concessão, em 
2013, da licença ambiental para aquela barragem. Modestamente, dei meu 
voto por minha experiência na área ambiental, porém, creio, também, que 
por uma iluminação divina, e ainda, porque senti muita segurança nos alertas 
feitos no Copam pelo representante do Ministério Público. 

O mais grave de tudo isso é que quando ocorreu o rompimento, es-
tava em tramitação na Assembleia Legislativa o projeto de lei do governo de 
Minas que flexibilizava as regras do licenciamento ambiental no Estado. Po-
rém, mesmo diante da comoção causada por aquele fato, o governo manteve 
o projeto e, o que é pior, não retirou o pedido para que fosse apreciado em 
regime de urgência, algo totalmente descabido para uma proposição daquela 
natureza. O Estado não precisava daquilo; ele forçou a barra e não dialogou 
com os ambientalistas. A Assembleia conseguiu melhorar um pouco o texto 
original, que era muito ruim, tornando-o um pouco mais participativo. O pro-
jeto do governo previa que as medidas previstas na lei seriam implantadas 
por meio de 36 decretos. Com as mudanças, esse número caiu para meia dú-
zia, o que ficou até razoável. Porém, tais mudanças não retiram o demérito do 
projeto, que dificulta a participação da sociedade civil na discussão do licen-
ciamento ambiental. Acho que o governador Fernando Pimentel cometeu um 
sacrilégio. Ele pode estar dando um tiro no pé. Vamos torcer e orar para que 
nenhuma barragem estoure porque, se estourar, a culpa será dele. 

Na verdade, Fundão é a materialização de uma série de erros, tanto 
do poder público quanto da Samarco, que também precisa mudar sua visão 
de mundo, abandonando a postura de arrogância e passando a dialogar mais 
com a sociedade. Digo isso porque uma coisa é certa: antes de Fundão, nin-
guém queria morar perto de cemitério, penitenciária ou aterro sanitário. De-
pois de Fundão, eu acrescentaria as imediações de barragens de mineração à 
lista de locais inóspitos para moradia humana. 
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COM UM PÉ NO FUTURO 

Poucos são, hoje, os que têm consciência de sua responsabilidade 
como alguém que contribui para o aquecimento global. As pessoas continu-
am a consumir mais e mais, sem se darem conta da quantidade de lixo que 
produzem diariamente. Para estas pessoas, basta colocar o lixo para ser reco-
lhido que seu papel corno habitante foi cumprido. Vejo, porém, que o cidadão 
de hoje é bem mais informado que o da geração passada. Ele sabe de tudo 
que acontece ao seu redor. A Internet e os meios de comunicação de massa, 
hoje muito mais numerosos, possibilitam isso. O problema é que o acesso à 
informação não correspondeu, a meu ver, a uma mudança de postura em re-
lação ao meio ambiente. O cidadão de hoje sabe o que é certo e o que é errado, 
contudo ainda não coloca isso em prática da forma como deveria ser. Creio 
que quem irá fazer a diferença são as novas gerações, as que estão surgindo 
hoje. A nossa, de quem nasceu nos anos de 1950 ou 1960, não muda mais. 
Não há mais jeito, todavia a que está surgindo agora está vendo a repercussão 
das mudanças climáticas no seu dia a dia e sabe o quanto isso é importante e 
pode impactar sua vida futura. 

Vejo como um sinal positivo de mudança de postura o Acordo do Cli-
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ma, assinado em 22 de abril de 2016, em New York, por represen-tantes de 
175 países. O acordo foi fruto da COP-21, realizada em Paris, em dezembro 
de 2015. Entre os países signatários estão algumas das maiores potências in-
dustriais do mundo, como China, Estados Unidos, Índia, Brasil, Japão e vários 
países da União Europeia. Para uma pessoa como eu, que já participou de 
três COPs- COP-10, em 2004, em Buenos Aires, Argentina; COP-11, em 2005, 
em Montreal, Canadá; e COP-15, em 2009, em Copenhague, Dinamarca- a 
assinatura do Acordo do Clima representa um avanço imensurável. O tratado 
é, a meu ver, a materialização da ideia de que não é mais possível continuar 
enganando a opinião pública e, ao mesmo tempo, a constatação de que a hu-
manidade se deu conta de que é preciso fugir da rota de autoaniquilamento. 

Estou muito esperançoso de que a colocação em prática do Acordo 
do Clima se dê por meio de políticas públicas, por exemplo, de maior incenti-
vo ao uso do biodiesel e do etano!, de maior preocupação com a qualidade do 
ar, de apoio à reciclagem, de melhoria da gestão de nossos resíduos sólidos. 
Espero também que a implantação do Acordo do Clima pelos governos ajude 
não só a conter o desmatamento, mas a também propiciar a regene-ração de 
antigas áreas de mata nativa. 

Na verdade, o que nós precisamos mesmo é de um choque civiliza-
tório no Brasil até mais que no resto do mundo. É preciso, com urgência, que 
todas as áreas do conhecimento dialoguem com a do meio ambiente. É preci-
so que isso ocorra também no poder público onde, com raríssimas exceções, 
a secretaria de Meio Ambiente funciona de forma isolada, muito em função 
da ideia de que o meio ambiente é inimigo do desenvolvimento. É preciso 
despertar para isso. 

Além de saber o que está acontecendo, é preciso partir para a ação, 
cuidando do meio ambiente na escola, em casa, no trabalho. Com todo mun-
do ajudando, teremos um planeta melhor. O mundo inteiro - autoridades e 
sociedade - precisa partir para a ação, com cada um fazendo sua parte. In-
clusive interferindo em políticas públicas. Enquanto não assimilarmos, e não 
colocarmos em prática a ideia de que a preservação ambiental deve caminhar 
lado a lado com o desenvolvimento, continuaremos a dar voltas ao redor de 
nós mesmos sem sairmos do lugar. Mas não creio que precisemos permane-
cer dando essas voltas. Com conscientização, reflexão, conhecimento e ação, 



podemos e devemos dar a volta por cima. Nossa civilização agiria assim, da 
mesma forma que eu sempre agi em minha vida pessoal, profissional e polí-
tica: por uma justa causa. 
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RONALDO 
VASCONCELLOS 

Poucos conhecem o trabalho de Ronaldo Vasconcellos como enge-
nheiro eletricista, sua formação profissional. Ronaldo é conhecido por sua ati-
vidade política, na qual começou em 1982, quando elegeu-se vereador em Belo 
Horizonte (1983 a 1986). Depois foi deputado estadual (1987 a 1998), depu-
tado federal (1999 a 2004 ), vice-prefeito de Belo Horizonte (2005 a 2008) e 
secretário municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte (2009 a 2010). A 
defesa das causas ambientais é o fio condutor de sua atuação política. 
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" Por uma justa causa é uma coletânea de histórias. O pano de fundo comum a 

todas elas é a defesa do meio ambiente. O personagem destas histórias é Ronaldo Vas-

concellos, um engenheiro que enveredou pela política, descobriu a causa ambiental e 

fez dela sua razão de viver. Muitas vezes de forma silenciosa, sem alarde, Ronaldo tra-

balhou, no legislativo, por projetos importantes, como o que criou, em Belo Horizonte, 

° Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Comam. Na Assembleia sua ação resultou 

na Lei Florestal, de 1992, e na criação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, em 199S. Na Câmara Federal, Ronaldo foi um dos au-

tores do projeto que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na prefeitura 

de Belo Horizonte, enquanto vice-prefe\~• foi ;11, guem ropôs 1 fim da câmara de gás 

do Centro de Controle de Zoonoses do Mu\~ipio àe,Be oHoriz nte. Os bastidore,de 

todas estas histórias estão contados nesse li~ro. São ~Jeladore de um~rajetó ta de 

coerência na luta ambientaL : . · · . • ·/ 
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